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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  

โดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยและนายอําเภอโพธาราม   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  เรื่อง  การควบคุม

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบังคับ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

-------------------- 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการท่ีใหการดูแล  และสรางสุขภาพ  

โดยบริการหลักท่ีจัดไว  ประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริม

ประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร  

โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่น ๆ  

หรือไมก็ไดโดย  ทั้งนี้  บริการที่จัดไวจะตองไมขดัตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  และกฎหมาย

วาดวยวิชาชีพทางการแพทยและตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  “การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบ

กิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป  ที่บานของผูรับบริการ  

ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ 

ที่ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป)  ท่ีบานของผูรับบริการ   

ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานท่ีรับดูแลผูสูงอายุหรือสถานท่ีฝกอบรมพนักงานอยูดวย 

หรือไมก็ตาม 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะทางอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิตหรือการใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร 

สวนตําบลคลองขอยซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓) การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการ  ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว  และผลิตภัณฑ 

   (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่นๆ  ของสัตว 

   (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓) กิจการเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร 

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  เตาฮวย  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘) การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร 

   (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การดัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 



หนา   ๓๕ 
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   (๗.๓) การประกอบธุรกจิเกีย่วกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔) การอบไม 

   (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต 

เปนการใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 



หนา   ๓๖ 
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   (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตร ี เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

   (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการ

ใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูและอวัยวะอื่น ๆ 

   (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน 

   (๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

 (๑๐) กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   (๑๐.๓) การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 



หนา   ๓๗ 
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   (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดช  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓) การผลิต  การก ล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํ ามันป โตรเ ลียม   

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจกรรมใน  (๗.๑) 



หนา   ๓๘ 
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   (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุคลายคลึง 

   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑) การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔) การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕) การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่ไมใชส่ิงทอ 
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   (๑๓.๙) การกอสราง 

   (๑๓.๑๐) กิจการท่ีเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย 

การผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใชหรือสถานประกอบการที่เขาขายเปนโรงงาน  

หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

-------------------- 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามที่กฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอ่ืน 

ที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมี

สถานท่ีตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจํา 
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ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  และส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรับรองท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยวาดวยการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลคลองขอยวาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัย  และความปลอดภัย 

-------------------- 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 
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  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง

อยางนอยหกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

และยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย  หรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

-------------------- 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ

อันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติของขอ  ๑๗  นี้  ผูประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว 

ในขอ  ๖  ทั้งท่ีเปนการคาและไมเปนการคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ 

และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  โดยตองจัดทํารางระบายน้ําหรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  

เรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  และระบายน้ําไดสะดวก 

  (๒) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๓) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๔) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรตองทําพ้ืนที่ดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหล  หรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 
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น้ําโสโครก  ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง  

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูลหรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง   

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๕) ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปนที่อยู

อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๗) ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๘) ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  

ออกตามความในพระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

  (๙) สถานที่เล้ียงสัตวที่ขังและที่ปลอยสัตวตองกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหได

สุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรอืผ่ึงสินคาท่ีไมกอเหตุ

รําคาญตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และตองถูกสุขลักษณะตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังของพนักงานทองถิ่นหรือของพนักงานเจาหนาท่ี  รวมทั้งระเบียบ  

ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

-------------------- 

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนด  ๙๐  วันนับแตขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการ

ตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาต 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดสําหรับกิจการเพียงประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ถาประกอบกิจการซึ่งไดควบคุมหลายประเภทในสถานที่แหงเดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภทที่มี

อัตราสูงเต็มราคาแตประเภทอื่นใหเก็บครึ่งราคา 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองขอยประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือเครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นได

ตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว  และจะตองปฏิบัติตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

  (๒) ไมกระทําหรือยอมใหบุคคลใดกระทําการใด ๆ  อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย

และศีลธรรมอันดีของประชาชนในสถานประกอบกิจการ 

  (๓) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใช  อุปกรณในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยูในสภาพ

ที่สะอาดและปลอดภัย  พรอมใชงานอยูเสมอ  ถาวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้น 

ใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

  (๔) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

  (๕) ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาตวัน  เวลาท่ีไดรับ

อนุญาต  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๖) ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอยทุกประการ 

ขอ ๒๓ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอยเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  ดวย 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนที่ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ใหเปนรายได

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนา

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๓) ใบแทนใบอนุญาตใหใชไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ ๒๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบแนบทายขอบัญญัตินี้ 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  

และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ ๓๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันท่ีปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๔ บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนท่ีรังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

-------------------- 

ขอ ๓๕ ผู ใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษ   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ปรีชา  กระตายทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองขอย 



 

 
 
 
 

 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองข่อย 
เรื่อง  การควบคุมกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
บาท/ป ี หมายเหตุ 

    ๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์
(๑)  การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน หรอืแมลง 
      ๑.๑  การเลี้ยงสัตว์บก 
             ๑.๑.๑ การเลี้ยงม้า โค กระบือ รวมกัน 

ก. ต้ังแต่  ๑๐ - ๒๐ ตัว 
ข. เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๓๐ ตัว 
ค. เกินกว่า ๓๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว 
ง. เกินกว่า ๔๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
จ. เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป 

             ๑.๑.๒.  การเลี้ยงสุกร 
ก.    ต้ังแต่ ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว 
ข.    เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว 
ค.    เกินกว่า ๔๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
ง.    เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว 
จ.    เกินกว่า ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว 
ฉ.    เกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตัว 
ช.    เกินกว่า ๒,๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว 
ซ.    เกินกว่า ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว 
ฌ.    เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัวขึ้นไป 

             ๑.๑.๓  การเลี้ยงแพะ แกะ รวมกัน 
        ก.   ต้ังแต่ ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๓๐ ตัว 
        ข.   เกินกว่า ๓๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
        ค.   เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
        ง.   เกินกว่า ๑๐๐ ตัวขึ้นไป 
      ๑.๒ การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นก 
 ก.   ต้ังแต่ ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
 ข.   เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน  ๕๐๐ ตัว 
 ค.   เกินกว่า ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ตัว 
 ง.   เกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว 
 จ.   เกินกว่า ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว 
 ฉ.   เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัวขึ้นไป 
      ๑.๓  การเลี้ยงสัตว์นํ้า 
             ๑.๓.๑  การเลี้ยงปลา กุ้ง 
 ก.   ขนาดบ่อเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๕๐๐ ตารางเมตร 

 
 
 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
  

  ๑๐๐ 
 



 

 

-๒- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
บาท/ป ี หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๒ 
 

    

ข.  ขนาดบ่อเกินกว่า  ๕๐๐  ตารางเมตร   
     แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
ค.  ขนาดบ่อเกินกว่า  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร   
     แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
ง.  ขนาดบ่อเกินกว่า  ๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

      ๑.๔  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
             ๑.๔.๑  การเลี้ยงตะพาบนํ้า เต่า สัตว์เลื้อยคลาน 
  ก.  ขนาดบ่อต้ังแต่ ๒๕ ตารางเมตร                            
แต่ไม่เกิน  ๑๐๐ ตารางเมตร 
 ข.  เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร  
                       แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร         
      ค.  เกินกว่า ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
              ๑.๔.๒  การเลี้ยงแมลง 
(๒)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 

 ก.  ต้ังแต่  ๑๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
 ข.  เกินกว่า  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๓๐  ตัว 
 ค.  เกินกว่า  ๓๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว 
 ง.  เกินกว่า  ๔๐  ตัวขึ้นไป 

(๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน 
ทั้งน้ี จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม 
กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๑)  การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขาย การขาย 
ในตลาด  และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑.๑  โค  กระบือ  สุกร แพะ  แกะ   
๑.๒  เป็ด  ไก่  ห่าน  

             ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
             ข.  โดยใช้เครื่องจักร  
(๒)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์ขนที่ยังไม่ได้ฟอก 
(๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔)  การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
(๕)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขายและการขายในตลาด 
(๖)  การประดิษฐ์เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย 
กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์

 
๒๐๐ 

 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
 

๕๐๐ 
๗๐๐ 
๒๐๐ 

 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 

 



 

 

-๓- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
บาท/ป ี หมายเหตุ 

 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๗)  การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม การบรรจุ  การสะสม 
หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(๘)  การสะสมหรือการล้างคร่ัง 
กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครือ่งด่ืม น้ําด่ืม 
(๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
(๒)  การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย  ไตปลา 
เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้น  การผลิตเพ่ือ 
บริโภคในครัวเรือน 
(๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๔)  การตากเน้ือสัตว์  การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม  การเคี่ยว  มันกุ้ง  ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๕)  การน่ึง  การต้ม  การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใด ในการผลิตอาหาร
จากสัตว์  พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขาย 
ในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
      ๕.๑  การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก 
      ๕.๒  การทอดหรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร 
(๖)  การเคี่ยวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
(๗)  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี
(๘)  การผลิตแบะแซ 
(๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
      ๙.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๙.๒  โดยใช้เครื่องจักร 
(๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
      ๑๐.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๐.๒  โดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑)  การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑๒)  การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิด
ต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
(๑๓)  การผลติ  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
      ๑๓.๑  นํ้าตาลชนิดอ่ืน ๆ 
      ๑๓.๒  นํ้าตาลทราย 

      
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๔๐๐ 
 
 

 
๑๐๐ - ๕๐๐ 

๓๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 



 

 

-๔- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
บาท/ป ี หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 

    
 

(๑๔)  การผลติผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 
(๑๕)  การผลติ  การแบ่งการบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์ 
นํ้าส้มสายชู 
(๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
(๑๗)  การผลติลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
(๑๘)  การผลติผงชูรส 
(๑๙)  การผลตินํ้ากลั่น นํ้าบริโภค 
(๒๐)  การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๑)  การผลติ การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน 
(๒๒)  การผลติ ไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
       ๒๒.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ๒๒.๒  โดยใช้เครื่องจักร 
(๒๓) การผลติบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๒๔)  การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
(๒๕)  การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๖)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป 
กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑ์ชาํระล้าง 
(๑)  การผลิต การโม่ การบด การผสมการบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
(๒)  การผลิต  การบรร จุยาสี ฟัน  แชมพู  ผ้ า เ ย็น  กระดาษเ ย็น 

เครื่องสําอางต่าง ๆ 
(๓)  การผลิตสําล ีผลิตภัณฑ์จากสําล ี
(๔)  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรปู 
(๕)  การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๑)  การอัด การสกัดเอานํ้ามันพืช 
(๒)  การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
(๓)  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในทาํนอง
เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
      ๓.๑  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๕ แรงม้า 
      ๓.๒  โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า 
      ๓.๓  โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๔๐ แรงม้าขึ้นไป 
(๔)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 

     ๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 



 

 

-๕- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
บาท/ป ี หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 

     
     

 
 
 
 
 

 

      ๔.๑  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๕ แรงม้า 
      ๔.๒  โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า 
      ๔.๓  โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๔๐ แรงม้าขึ้นไป 
(๕)  การผลิตยาสูบ 
(๖)  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๗)  การผลิต การสะสมปุ๋ย ยกเว้น การผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือน 
และกลุ่มอาชีพต่างๆ 
(๘)  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(๙)  การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง  
กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
(๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์  
หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
(๒)  การหลอม การหล่อ การถลงุ แรห่รือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ 
ใน ๖ (๑) 
(๓)  การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด 
การอัดโลหะ (หมายความรวมถึงการป๊ัมขึ้นรูปโลหะ) ด้วยเครื่องจักร 
หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
(๔)  การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
(๕)  การขัด การล้าง โลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น
กิจการใน ๖ (๑) 
(๖)  การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรอืการล้างแร่ 
กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสาร    
กันสนิมยานยนต์ 
(๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรเครื่องกล 
      ๒.๑  การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อมรถยนต์          
      ๒.๒  การซ่อมรถจักรยานยนต์ 
      ๒.๓  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
(๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
ซึ่งมีไว้บริการ หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อม
หรือประกันปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
      ๓.๑  รถยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
      ๓.๒  รถจักรยานยนต์ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
  
๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๒๐๐ - ๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 



 

 

-๖- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
บาท/ป ี หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙ 
 

(๔)  การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
      ๔.๑  รถยนต์ 
      ๔.๒  รถจักรยานยนต์ 
(๕)  การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
(๖)  การปะ การเช่ือมยาง 
(๗)  การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
(๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒)  การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดร่อง การทําคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
      ๒.๑  เครือ่งจักรที่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
      ๒.๒  เครือ่งจักรที่มีกําลงัรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า  
             แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า       
       ๒.๓  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 
(๓)  การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น 
การทําสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
      ๓.๑  เครือ่งจักรที่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
      ๓.๒  เครือ่งจักรที่มีกําลงัรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน  
            ๕ แรงม้า            
      ๓.๓  เครือ่งจักรที่มีกําลงัรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าขึน้ไป 
(๔)  การอบไม้ 
(๕)  การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
(๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ เครือ่งใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
      ๖.๑  เครือ่งจักรที่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
      ๖.๒  เครือ่งจักรที่มีกําลงัรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน  
            ๕ แรงม้า           
      ๖.๓  เครือ่งจักรที่มีกําลงัรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าขึน้ไป 
(๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
(๘)  การเผาถา่นหรือการสะสมถ่าน 
กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
(๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒)  การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บรกิารใน ๙ (๑) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่ 
เป็นการให้บริการใน ๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐
๒,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๐๐ - ๕๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

 

 



 

 

-๗- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
บาท/ป ี หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

 

(๔)  การประกอบการกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      ๔.๑  ไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
      ๔.๒  เกินกว่า ๑๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
      ๔.๓  เกินกว่า ๒๐ ห้องขึ้นไป 
(๕)  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      ๕.๑  ไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
      ๕.๒  เกินกว่า ๑๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
      ๕.๓  เกินกว่า ๒๐ ห้องขึ้นไป 
(๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโกเทก  
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๘)  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานอง
เดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการตาม  ๙ (๑) 
(๙)  การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่น
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนักโดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม (หรือเกมคอมพิวเตอร์) 
(๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๕)  การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(๑๖)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
(๑๗)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูสู้งอายุที่บ้าน 
กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑)  การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า
ด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป ยกเว้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ 
      ๑.๑  การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้า ด้วยเครื่องจักร 
             ก.  ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า          
             ข.  เกินกว่า  ๒๐ แรงม้าขึ้นไป    

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 

 

 



 

 

-๘- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
บาท/ป ี หมายเหตุ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

๑๑ 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 

 

      ๑.๒  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
             ก.  ต้ังแต่ ๕ - ๑๐ ก่ี 
             ข.  ต้ังแต่  ๑๑  ก่ีขึ้นไป 
(๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
(๓)  การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๔)  การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
      ๕.๑  ต้ังแต่  ๕ - ๑๐  เครื่อง 
      ๕.๒  ต้ังแต่  ๑๑ - ๒๐  เครื่อง 
      ๕.๓  ต้ังแต่  ๒๑  เครื่องขึ้นไป 
(๖)  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗)  การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘)  การย้อม การกัดสีผ้าหรอืสิ่งทออ่ืน ๆ 
กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒)  การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๓)  การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔)  การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุ ที่คล้ายคลึงกัน 
      ๔.๑  ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
      ๔.๒  เกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 
(๕)  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๖)  การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินที่เป็นสิ่งของต่าง ๆ 
(๗)  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผาหินปูน 
(๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า
เพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 
(๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐)  การผลติกระดาษทราย 
(๑๑)  การผลติใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
(๑)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์
สารตัวทําละลาย 
(๒)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
(๓)  การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
      ๓.๑  การผลิต 
      ๓.๒  การกลั่น  

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 



 

 

-๙- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
บาท/ป ี หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 

 

     

      ๓.๓  การสะสม 
             ก.  ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  
             ข.  เกินกว่า ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป   
      ๓.๔  การขนส่ง 
(๔)  การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๕)  การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑) 
(๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๗)  การโม่ การบดชัน 
(๘)  การผลิตสหีรือนํ้ามันผสมส ี
(๙)  การผลิต การล้างฟิล์ม รปูถ่าย หรือฟิลม์ภาพยนตร์ 
(๑๐)  การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑)  การผลติพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒)  การผลติ การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓)  การผลตินํ้าแข็งแห้ง 
(๑๔)  การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕)  การผลติแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
(๑๖)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกําจัดศัตรูพืช  
หรือพาหะนําโรค 
(๑๗)  การผลติ การบรรจุ การสะสมกาว 
 

กิจการอ่ืน ๆ 
(๑)  การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
      ๑.๑  เครือ่งจักรที่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
      ๑.๒  เครือ่งจักรที่มีกําลงัรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า  
             แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า           
      ๑.๓  เครือ่งจักรที่มีกําลงัรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าขึน้ไป 
(๒)  การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์  
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
      ๒.๑  การผลิต 
      ๒.๒  การซ่อม 
(๓)  การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      ๓.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๓.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๓๐๐ 

๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 



 

 

-๑๐- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
บาท/ป ี หมายเหตุ 

 (๔)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
      ๔.๑  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 
      ๔.๒  การถ่ายเอกสาร 
(๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แลว้หรือชดใช้                     
(๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗)  การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๘)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มใิช่สิ่งทอ 
(๙)  การก่อสรา้ง 
(๑๐)  กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

 
๑,๐๐๐ 

๒๐๐ - ๕๐๐ 
๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐
๒,๐๐๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เลขที่รับ......................................... 
วันที่............/................../.............. 

                        เขียนที่..................................................... 
               วันที่.............เดือน............................พ.ศ..................... 

        ข้าพเจ้า................................................................................ อายุ.............ปี  สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่........ตรอก/ซอย......................ถนน....................................ตําบล...................................
เขต/อําเภอ....................................จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท์............................................... 

     ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ประเภท........…………………… ลําดับที่..............โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า……......…........…………....................
พ้ืนที่ประกอบการ.....................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร....................แรงม้า  มีคนงาน.......................คน   
(กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง....................ห้อง  หรือจํานวนที่น่ัง....................ที่น่ัง  
กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว.................ตัว) ต้ังอยู่ ณ เลขที่..................หมู่ที่............ 
ตรอก/ซอย......................... ถนน................................ ตําบล............................... อําเภอ................................
จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์............................................... 

     พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ี 
     ๑ . สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/                

ผู้ถือใบอนุญาต) 
     ๒. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ /ผู้ถือใบอนุญาต)   
     ๓. สําเนาใบอนุญาตอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
     ๔. อ่ืน ๆ................................................................................................................................................. 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

                                                  (ลงช่ือ)...................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
          (...................................................................) 
 
 
 

(มีด้านหลัง)



 

 

- ๒ - 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี
...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................               
   (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ  

......................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................................               

        (ลงช่ือ)...................................................................... 
           (.....................................................................) 
             ตําแหน่ง..................................................................... 
                         วันที่............/.................../................ 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้                             
 (   )  ไม่อนญุาตให้ประกอบกจิการ 

 
             (ลงช่ือ)................................................................เจ้าพนกังานท้องถิ่น 
          (.................................................................) 
             ตําแหน่ง................................................................. 

          วันที่.........../................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เลขที่รับ........................................ 
วันที่............/................./............. 

                         เขียนที่................................................... 
               วันที่..............เดือน.............................พ.ศ.................. 
      ข้าพเจ้า..........................................................................  อายุ...................ปี  สัญชาติ........................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................  อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่.................. 
ตรอก/ซอย............................ถนน....................................ตําบล..................................อําเภอ................................. 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.............................................. 
      ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เล่มที่............................
เลขที่........................ปี..................ประเภท...................................................................ลําดับที่.................โดยใช้ช่ือ
สถานประกอบการว่า................................................................พ้ืนที่ประกอบการ.....................ตารางเมตร      
กําลังเครื่องจักร.................................แรงม้า  จํานวนคนงาน...................................คน  (กรณีที่เป็นกิจการ          
ที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง.....................................ห้อง  หรือจํานวนที่น่ัง..................................ที่น่ัง 
กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว..............................ตัว)  ต้ังอยู่ ณ เลขที่..........................
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................ตําบล...................................
อําเภอ.................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.................................
ซึ่งใบอนุญาตนี้จะหมดอายุลงในวันที่..................เดือน.............................ปี.............................โดยได้แนบใบอนุญาต
เดิมพร้อมกับหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

     ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าของกิจการ  (ผู้ประกอบการ/ 
ผู้ถือใบอนุญาต) 

     ๒.  สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)  
     ๓.  สําเนาใบอนุญาตอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ถา้มี) 
     ๔.  อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................. 

               ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
          (............................................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
         (  ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
         (  ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ.................................. 
.................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ).................................................เจา้พนักงานสาธารณสุข 
     (.......................................................) 
    ตําแหน่ง............................................... 
               วันท่ี....../............/......... 

 คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
             (  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
(ลงชื่อ)...................................................เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
      (.......................................................) 
     ตําแหน่ง....................................... ....... 
              วันท่ี............./............/............. 

 



 

 

 

  แบบ อภ. ๒ 

                                                                                             

 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที ่               เลขท่ี              ปี     
 
      อนุญาตให ้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ                                             อายุ                  ปี 
สัญชาติ            หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่                          อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่           . 
หมู่ที ่       ตรอก/ซอย                    ถนน..........................................ตําบล                   .                   
อําเภอ................................จังหวัด                       โทรศัพท์                      โทรสาร.........................................   

     ข้อ  ๑  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท................................................................. 
ลําดับที่      ค่าธรรมเนียม                     บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่........................ เลขที ่         . 
ลงวันที่             เดือน             พ.ศ.            โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า                     . 
พ้ืนที่ประกอบการ             ตารางเมตร  กําลังเคร่ืองจักร                แรงม้า  จํานวนคนงาน                คน    
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่          หมูท่ี่         ตรอก/ซอย     ถนน.............................................. 
ตําบล                   อําเภอ                            จังหวัด........................................................                 
โทรศัพท์            โทรสาร         

     ข้อ  ๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
     (๑)......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
     (๒)......................................................................................................................................................... 
 
     ใบอนญุาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่          เดือน             พ.ศ.................. 

          ออกให้  ณ  วันที ่       เดือน                  พ.ศ.................. 
 

 
(ลายมือช่ือ)................................................................... 

   (....................................................................) 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 
 
 
 
 



 

 

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 
เลขทีร่ับ............................................. 
วันที่............./..................../............... 

                             เขียนที่..................................................... 
               วันที่...............เดือน...............................พ.ศ...................... 

     ข้าพเจ้า................................................................................ อายุ..................ปี สัญชาติ........................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .................................................................. อยู่บ้านเลขที่............................  
หมู่ที.่............... ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................ตําบล .........................................  
อําเภอ...............................................จังหวัด..............................................โทรศัพท.์..................................................  
เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  เล่มที.่...................เลขที่....................ปี........................  
ประเภท.....................................................................................ลําดับที่.....................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า
.....................................................................................................สถานที่ต้ังเลขที่.......................... หมู่ที.่..................
ตรอก/ซอย.................................................ถนน.............................................ตําบล...................................................  
อําเภอ....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์............................... 

     ขอแจ้งเลกิการดําเนินกิจการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เน่ืองจาก………….....................................  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
และได้เลิก/จะเลิกการ ดําเนินกิจการเมื่อวันที่................เดือน.........................................พ.ศ................................
พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

      ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  (แบบ อภ.๒)  
เล่มที.่.............เลขที.่..............ปี.................  

      ใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่หรือเครื่องจักรของกิจการ  
ที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ เลม่ที.่.....................เลขที.่.........................ปี.......................  

      ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เล่มที.่............เลขที.่...........ปี...............(ถ้ามี)  

      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต  
      หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ

อํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเองได้)  
      หลักฐานการแจ้งขอเลิกการประกอบกิจการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ 

กรมสรรพากร  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (ถ้ามี)  
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชําระจากการประกอบกิจการ ก่อนเลิกการประกอบกิจการ 

และข้อความท่ีระบุไว้ในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 

(ลงช่ือ)...........................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
                           (..............................................................) 



 

 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เปน็อนัตรายตอ่สุขภาพ 

เลขทีร่ับ............................................. 
วันที่............./..................../............... 

                             เขียนที่..................................................... 
               วันที่...............เดือน...............................พ.ศ...................... 

     ข้าพเจ้า................................................................................. อายุ....................ปี สัญชาติ..................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่........................................................... อยู่บ้านเลขที่....................................  
หมู่ที.่................ ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตําบล ...............................................  
อําเภอ.................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์...................................  
เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  เล่มที.่......................  เลขท่ี.................ปี.....................
ประเภท....................................................................................ลําดับที่.....................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า
......................................................................................................สถานทีต้ั่งเลขที่......................หมู่ที่......................
ตรอก/ซอย............................................ถนน...................................................ตําบล................................................. 
อําเภอ..................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.................. โทรศัพท์ ....................................
กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม ..................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง............ห้อง 
หรือจํานวนที่น่ัง........................ที่น่ัง   กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว.....................ตัว)    
จํานวนคนงาน.........................คน  พ้ืนที่ประกอบการมีเน้ือที่................................ตารางเมตร  

     ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เน่ืองจากใบอนุญาตของข้าพเจ้า ดังกล่าวข้างต้น 
                  หาย       ถูกทําลาย    ชํารุดในสาระสําคัญ          โดยมีหลักฐาน 
และเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี   

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ  (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ
ใบอนุญาต)  

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
       สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ  
         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน     

นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
            หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ

อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
                           ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
                           อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................................... 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

(ลงช่ือ)...........................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
                           (..............................................................) 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ใบแทนใบอนญุาต 
ประกอบกิจการที่เปน็อนัตรายตอ่สุขภาพ 

 
เล่มที่................เลขที่.................../................... 
 

(๑)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้................................................................สัญชาติ.................... 
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.........ตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด................................. 
หมายเลขโทรศัพท์......................................... 
      ช่ือสถานประกอบกิจการ........................................................................................................................ 
ประเภท...............................................................................................ลําดับที่.......................ต้ังอยู่เลขที่................... 
หมู่ที่...........ตําบล......................................อําเภอ...............................................จังหวัด............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

(๒)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองข่อย  ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๓)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ีอีกด้วย 
 (๔.๑) ..................................................................................................................................... 
 (๔.๒) ..................................................................................................................................... 

  (๕)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน...................................พ.ศ................ 
  (๖)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี สิ้นอายุวันที่.............เดือน....................................พ.ศ................ 
 

(ลายมือช่ือ).................................................. 
          (.....................................................) 
ตําแหน่ง....................................................... 
                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

                   
คําเตือน   (๑)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ

กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
              (๒)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอออกใบอนุญาตใหม่ก่อนใบแทนสิ้นอายุ
       



 

 

คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

เลขทีร่ับ............................................. 
วันที่............./..................../............... 

               
                             เขียนที่..................................................... 

               วันที่...............เดือน...............................พ.ศ......................
      ข้าพเจ้า............................................................................อายุ...................ปี  สัญชาติ........................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................... อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่................
ตรอก / ซอย.............................................. ถนน...................................................ตําบล............................................ 
อําเภอ.................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.............................. 
      ใบอนุญาตประกอบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เล่มที่.............เลขที่..............ปี................
ประเภท..........................................................................................ลําดับที่................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า
...............................................................................................................พ้ืนที่ประกอบการ......................ตารางเมตร  
กําลังเคร่ืองจักร.....................แรงม้า  จํานวนคนงาน..........................คน (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการ
ให้ระบุจํานวนห้อง.....................ห้อง  หรือจํานวนที่น่ัง.....................ที่น่ัง กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์
ให้ระบุจํานวนตัว..............................ตัว)  ต้ังอยู่ ณ เลขที่..................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.................................
ถนน.............................ตําบล..................................อําเภอ......................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์............................................... 
      ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองข่อย  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์....................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ผู้ย่ืนคําขอ  
                           (..............................................................) 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


