
 หนา   ๒๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ         

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๔๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงและนายอําเภอเมืองนครปฐม   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เ รี ยกว า   “ขอบัญญัติองคการบริหารส วนตํ าบลหนองปากโลง   

เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคบัตาํบลหนองปากโลง  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๒๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

    “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและสราง

สุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพ  การใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการ

เสริมประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโภชนบาํบดั  และการควบคุมอาหาร   

โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่น ๆ   

หรือไมก็ได  โดยทั้งนี้บริการท่ีจัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมาย 

วาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

กําหนด 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอย   



 หนา   ๒๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  และตองมี 

การควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

  ๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

     (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน   

เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการ 

ไมวาทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  ๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย   

ขายในตลาด   

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือ  ไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 



 หนา   ๒๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  ๖.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

     (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดองจากสัตว  ไดแก  ปลารา  

ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน 

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม

หรือพืชอยางอื่น 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่นๆท่ีคลายคลึง 

   (๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเก็ตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ท่ีคลายคลึงกัน 

   (๘)  การผลิตขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 



 หนา   ๒๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๖.๔ กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด   

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ังสบู 

ที่ใชกับรางกาย 

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  ๖.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น  ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   
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   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  ๖.๖  (๑) 

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๖  (๑) 

     (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกัว่  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๖  (๑) 

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๖.๖  (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๖.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 
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   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนตเครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลติภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   (๘)  การเผาถาน  สะสมถาน 

  ๖.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรม  ท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
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     (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นใดทํานองเดียวกัน 

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

   (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการใน  ๖.๙  (๑) 

   (๑๐)  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานออกกําลังกาย 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบล่ิง  ตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  การเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหมีการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว 

ชั่วคราว 



 หนา   ๒๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  ๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่นดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การพิมพผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ   

   (๗)  การซักอบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๖.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุดตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑๑  (๒) 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดษิฐหนิเปนส่ิงของตาง  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๙)  การผลิต  ตัด  บด  กระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย 

   (๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๒)  การลาง  การขัด  การพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอ่ืนใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑๑  (๕) 
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  ๖.๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  ถานโคกและ  สารเคมีตาง ๆ 

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  ๖.๗ (๑) 

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  ๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ   

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
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   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนา  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานท่ีตั้ง   

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ  โดยเปดเผยท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง   

ซึ่งออกประกาศตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ   

ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญ   



 หนา   ๒๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน  เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวม  ตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

  (๔)  ตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาควรจะตองมีบอน้ําพักโสโครก  

หรือบอดักไขมันจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  การระบายน้ําโสโครก 

จะตองไมทําใหเปนที่เดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ  ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

  (๓)  ในกรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนหรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 



 หนา   ๒๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  กําจัดแมลง  และสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร  หรือหองครัวที่จัดไวสําหรับประกอบอาหาร  

การปรุงอาหารการสะสมอาหาร  สําหรับคนงานหรือผูมาใชบริการตองมีการดําเนินการใหถูกตอง   

ตามขอบัญญัติวาดวยสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  หรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

กรมอนามัย   

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้   

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  เปนไปตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษา 

เครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการ

กําหนด  หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัย  สําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสียมลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางกล่ิน  มลพิษทางอากาศ  เชน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  มลพิษทางน้ํา  

ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอนัตรายจะตองดาํเนินการควบคุมและปองกัน  มิใหเกิดผลกระทบ 

จนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง   



 หนา   ๒๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหผูใดประกอบกิจการ 

ตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๖  ในลักษณะเปนการคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิน่อาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด 

ไวในทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๔)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีที่เจาของกจิการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

  (๖)  อื่น ๆ  ตามที่กําหนด 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ี  และตามกําหนดวัน  เวลา  ท่ีไดรับอนุญาต 

  (๒)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๓)  ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพนั้นไดในเวลาอันสมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 



 หนา   ๒๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตจํุาเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายระยะเวลา  และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา  

ตามวรรคสองหรือตามท่ีขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุภายในกําหนดสามสิบวัน   

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และ  ๒๐ 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาต  สําหรับเปนกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 



 หนา   ๒๕๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ที่ผูรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม   

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองปากโลง 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับอนุญาตสําหรับกิจการใดตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออก 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต   

ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๒๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๙ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญตันิี ้

ใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือใหสงเอกสารหลักฐานใด  เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ   ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น  และพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการ  เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนตามขอบัญญัตินี้  หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอาํนาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือเรียกหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครอง 

อาคารหรือสถานที่นั้น 

  (๓)  แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต  หรือตาม 

ขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพตอประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาจะไมถูกลักษณะ  หรือจะกอเหตุ 

ใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ขอ ๓๐ หากผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองมีการควบคุมปฏิบัติไมถูกตอง   

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การดําเนินกิจการนั้น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นตองแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได   

และถาผูดําเนินกิจการไมแกไขหรือถาการดําเนินกิจการนั้น  จะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิด

อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันที  

เปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 



 หนา   ๒๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๑ เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง  หรือมีการกระทําการใด ๆ   

ที่ฝาฝนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ในอันท่ีจะมีผลกระทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนเปนสวนรวม  ซึ่งสมควรจะดาํเนินการแกไขโดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ 

ออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการใด ๆ   

เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลว  ใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูขอรบัใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาต   

และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๓ คําส่ังพักการใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจง 

ใหผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา   

หรือสํานักงานที่ทําการของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลว  ตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๓๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๕ ใหเจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติ 

หนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๒๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดังนี้ 

  (๑)  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตามขอ  ๑๘  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๒)  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตามขอ  ๙  หรือขอ  ๑๐  หรือขอ  ๑๑  ตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๗๓  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตามขอ  ๒๖  หรือขอ  ๒๗  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  

แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๔)  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๘   

หรือขอ  ๓๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๗ บรรดาใบอนุญาตการคา  เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้   

ใหคงใชบังคับตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น  และเมื่อส้ินอายุใบอนุญาตนั้นแลวใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๓๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สรศักดิ์  เอี้ยวศิวิกูล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองปากโลง     



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทาย ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2559 

 
ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม

ตอป (บาท)   

1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเพาะพันธุ เล้ียงสัตว และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  

๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  
1.1.๑ การเลี้ยงมา โค กระบือ 

ก. จํานวนเกินกวา 5 ตัว แตไมเกิน 25 ตัว 
ข. จํานวนเกินกวา 25 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว 
ค. จํานวนเกินกวา 50 ตัวข้ึนไป 

 
50 

100 
200 

๑.1.2 การเลี้ยงสุกร 
ก. จํานวนเกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว 
ข. จํานวนเกินกวา 50 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 
ค. จํานวนเกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว 
ง. จํานวนเกินกวา 500 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว 
จ. จํานวนเกินกวา 1,000 ตวั แตไมเกิน 2,000 ตัว 
ช. จํานวนเกินกวา 2,000 ตวัข้ึนไป 

 
100 
200 
400 

1,200 
2,400 
5,000 

๑.1.3 การเลี้ยงแกะ แพะ 
ก. จํานวนไมเกิน 20 ตัว  
ข. จํานวนเกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว 
ค. จํานวนเกินกวา 50 ตัวข้ึนไป 

 
250 
600 

1,200 
๑.1.4 การเลี้ยงเปด ไก หาน นก หรือสัตวปกอ่ืน 

ก. จํานวนเกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว 
ข. จํานวนเกินกวา 500 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว 
ค. จํานวนเกินกวา 1,000 ตวั แตไมเกิน 2,000 ตัว 
ง. จํานวนเกินกวา 2,000 ตวั แตไมเกิน 5,000 ตัว 
จ. จํานวนเกินกวา 5,000 ตวัข้ึนไป 

 
100 
200 
400 
800 

1,000 
๑.1.5 การเลี้ยงกุง หอย ปู ปลา กบ หรือสัตวเลี้ยงครึ่งบกครึ่งน้ํา 

ก. ขนาดบอตั้งแต 25 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร 
ข. ขนาดบอเกินกวา 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 800 ตารางเมตร 
ค. ขนาดบอเกินกวา 800 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,600 ตารางเมตร 
ง. ขนาดบอเกินกวา 1,600 ตารางเมตร แตไมเกิน 3,200 ตารางเมตร 
จ. ขนาดบอเกินกวา 3,200 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
200 
400 
600 
800 

1,000 
๑.1.6 การเลี้ยงจระเข เตา ตะพาบน้ํา งู หรือสัตวเลื้อยคลานอ่ืน 

ก. จํานวนเกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว  
ข. จํานวนเกินกวา 50 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 
ค. จํานวนเกินกวา 100 ตัวข้ึนไป 

 
200 
400 
600 

๑.1.7 การเลี้ยงแมงดานา ตั๊กแตนปาทังกา ผึ้งรัง ผีเสื้อไหมหรือแมลงอ่ืน 
ก. จํานวนตั้งแต 500 ตัว แตไมเกิน 2,000 ตัว  
ข. จํานวนเกินกวา 2,000 ตวั แตไมเกิน 5,000 ตัว 
ค. จํานวนเกินกวา 5,000 ตวัข้ึนไป 

 
200 
300 
500 

๑.1.8 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
ก. จํานวนตั้งแต 5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว  
ข. จํานวนเกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว 
ค. จํานวนเกินกวา 40 ตัวข้ึนไป 

 
200 
300 
500 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม

ตอป (บาท)   

1.9 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมี

การเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

ก. พ้ืนท่ีตั้งแต 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 800 ตารางเมตร 

ข. พ้ืนท่ีเกินกวา 800 ตารางเมตร แตไมเกิน 4,000 ตารางเมตร 

ค. พ้ืนท่ีเกินกวา 4,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

200 

500 

800 

2 

2.1 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือ 

ขายในตลาด 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 

 

1,000 

2,500 

2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 1,200 

2.3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 1,200 

2.4 การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 600 

2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก 

เขา หนัง ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผา  

หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 

 

1,000 

2,000 

2.6 การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตว หรือ

พืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว หรือ

สวนประกอบของอาหารสัตว 

1,000 

 

2.7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 2,000 

3 

 

 

3.1 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

สถานท่ีสะสมอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว 

น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 

 

 

 

350 

2,000 

3.2 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดองจากสัตว ไดแก ปลารา  

ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา  

หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลาหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 

350 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม

ตอป (บาท)   

3.3 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมักดอง  แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือ

พืชอยางอ่ืน 

500 

 

3.4 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืช หรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง 

ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

350 

 

3.5 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา 

ข. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป 

 

1,000 

2,000 

3.6 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู  

วุนเสน เก้ียมอ้ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 

350 

2,000 

3.7 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ีน ๆ  

ท่ีคลายคลึงกัน 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 

350 

2,000 

3.8 การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา 

ค. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน 500 แรงมา 

ง. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 500 แรงมาข้ึนไป 

 

200 

300 

1,000 

2,000 

3.9 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 2,000 

3.10 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 

ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

2,000 

 

3.11 การผลิตไอศกรีม 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

350 

2,000 

3.12 การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 

  - เพ่ือขายสง 

  - เพ่ือขายปลีก            

 

800 

400 

3.13 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

350 

2,000 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม

ตอป (บาท)   

3.14 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน 

น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 

ก. น้ําสมสายชู 

ข. แอลกอฮอล สุรา เบียร 

 

 

1,000 

2,000 

3.15 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

 

1,200 

3.16 การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 

ก. ไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องทําน้ําแข็งขนาดไมเกิน 5 แรงมา 

ค. โดยใชเครื่องทําน้ําแข็งขนาดตั้งแต 5 แรงมาข้ึนไป  แตไมเกิน 20 แรงมา 

ง. โดยใชเครื่องทําน้ําแข็งขนาดตั้งแต 20 แรงมาข้ึนไป 

 

500 

1,000 

2,000 

3,000 

3.17 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก 

ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 

350 

2,000 

3.18 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 500 แรงมา 

ค. โดยใชเครื่องจักรตั้งแต 500 แรงมาข้ึนไป 

 

350 

2,000 

3,000 

3.19 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 1,200 

3.20 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 

ก. ทําจากมะพราว ตาล ออย 

ข. ทําจากสิ่งอ่ืน ๆ 

 

500 

1,000 

3.21 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 1,000 

3.22 การแกะตัดแตงลางสัตวน้ําท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 1,000 

3.23 การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 3,500 

3.24 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

ก. โดยใชเครื่องจักรตั้งแต 5 – 10 แรงมา 

ข. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 10 แรงมาข้ึนไป 

 

1,000 

2,000 

4 

 

4.1 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 

ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 

 

 

3,000 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม

ตอป (บาท)   

4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมท้ังสบู

ท่ีใชกับรางกาย 

ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา 

ข. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป 

 

 

1,000 

2,000 

4.3 การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 2,000 

4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 2,000 

4.5 การผลิตผงซักฟอก สบูน้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 

350 

2,000 

5 

5.1 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

ก. โดยใชเครื่องจักรตั้งแต 5 แรงมาข้ึนไป 

ข. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 100 แรงมาข้ึนไป 

 

 

1,200 

2,000 

5.2 การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 1,000 

5.3 การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือ 

แปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

1,200 

5.4 การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา 

ข. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 20 แรงมา  แตไมเกิน 50 แรงมา 

ค. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 50 แรงมาข้ึนไป 

 

1,000 

2,000 

3,000 

5.5 การผลิตยาสูบ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

350 

2,000 

5.6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 1,200- 

5.7 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

ก. การผลิตโดยใชเครื่องจักร 

ข. การสะสม 

 

2,000 

1,000 

5.8 การผลิตเสนใยจากพืช 1,200 

5.9 การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 1,000 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม

ตอป (บาท)   

6 

6.1 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 50 แรงมา 

ข. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 50 แรงมา  

 

 

 

2,000 

3,000 

6.2 การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตในขอ 6.1 

3,000 

6.3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือ

กาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตในขอ 6.1 

1,000 

6.4 การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ 

อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตในขอ 6.1 

2,000 

6.5 การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมียกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตในขอ 6.1 

2,000 

6.6 การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 2,500 

7 

7.1 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

 

1,200 

7.2 การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 1,200 

7.3 การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบ

ปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร หรือ

เครื่องกล 

1,200 

7.4 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ 

หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 

เครื่องจักร หรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 

1,200 

7.5 การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 1,200 

7.6 การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 

ก. การสะสม จําหนาย ซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

ข. การผลิตแบตเตอรี่ 

 

500 

2,000 

7.7 การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 

ก. รถจักรยาน รถจักรยานยนต และรถยนต 

ข. การอัดดอกยาง การหลอดอกยาง 

 

350 

3,000 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม

ตอป (บาท)   

7.8 การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 1,000 

7.9 การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกา หรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

1,000 

8 

8.1 

กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

การผลิตไมขีดไฟ 

 

2,000 

8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา 

ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป 

 

1,000 

2,000 

8.3 การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือ

ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 

ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา 

ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป 

 

 

1,000 

2,000 

8.4 การอบไม 2,000 

8.5 การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 2,000 

8.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

350 

2,000 

8.7 การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

 

2,000 

8.8 การเผาถาน หรือสะสมถาน 

 

1,000 

9 

9.1 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

 

1,000 

9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 5,000 

 

9.3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตในขอ 9.1 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

 

1,000 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม

ตอป (บาท)   

9.4 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

2,000 

9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือ

กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

5,000 

9.6 การประกอบกิจการพอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือ

กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก. มีหองพักไมเกิน 20 หอง 

ข. มีหองพักเกิน 20 หอง แตไมเกิน 50 หอง 

ค. มีหองพักเกินกวา 50 หองข้ึนไป 

 

 

 

800 

2,000 

3,000 

9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 3,000 

9.8 การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 

3,000 

9.9 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต

เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตในขอ 9.1 

 

2,000 

9.10 การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

2,000 

9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

500 

9.12 การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 1,200 

9.13 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 1,200 

9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 1,200 

9.15 การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 1,200 

9.16 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 5,000 

9.17 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 

2,000 

9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 1,000 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม
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9.19 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 1,000 

9.20 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 1,000 

9.21 การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

1,000 

10 

10.1 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 

การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 

350 

2,000 

10.2 การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 

ก. ใชพ้ืนท่ีไมเกิน 25 ตารางเมตร 

ข. ใชพ้ืนท่ีเกินกวา 25 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร 

ค. ใชพ้ืนท่ีเกินกวา 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร 

ง. ใชพ้ืนท่ีเกินกวา 100 ตารางเมตรข้ึนไป 

 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

10.3 การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 2,000 

10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 2,000 

10.5 การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 1,000 

10.6 การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 2,000 

10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 1,000 

10.8 การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

350 

2,000 

11 

11.1 

กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 

350 

2,000 

 

11.2 การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 3,000 
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11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 

350 

2,000 

11.4 การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด 

โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดใบอนุญาตในขอ 11.2 

2,000 

11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

ก. โดยใชจักรเจียระไน 1 - 2 ตัว 

ข. โดยใชจักรเจียระไน 3 - 4 ตัว 

ค. โดยใชจักรเจียระไน 5 ตัวข้ึนไป 

 

300 

600 

1,200 

11.6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักรตั้งแต 5 แรงมาลงมา 

ค. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป 

 

500 

1,000 

2,000 

11.7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 2,000 

11.8 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 2,000 

11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 2,000 

11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 2,000 

11.11 การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 2,000 

11.12 การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุ 

อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตในขอ  6.5 

2,000 

12 

12.1 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ 

การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือ 

สารตัวทําละลาย 

 

2,000 

12.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 

 

2,000 

 

12.3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 2,000 

 

12.4 การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 

 

2,000 

 

12.5 การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตในขอ 7.1 

 

1,000 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท)   

12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 
600 

1,200 

12.7 การโม สะสม หรือบดชัน 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
1,000 
2,000 

12.8 การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 2,000 

12.9 การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

ก. การผลิต 
ข. การลางรูปถาย 
ค. การลางฟลมภาพยนตร 

 

2,000 
500 

1,000 

12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือ 
วัตถุท่ีคลายคลึง 

1,000 
 

12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  2,000 

12.12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 2,000 

12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
1,000 
2,000 

12.14 การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง 

2,000 
 

 

12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 2,000 

12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 
(๑)  การผลิต การบรรจุ 
   ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

   ข. โดยใชเครื่องจักร 
(๒)  การสะสม การขนสง 
 

 
 

800 

2,000 
1,200 

 

12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
(๑) การผลิต การบรรจุ 
   ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

   ข. โดยใชเครื่องจักร 
(ข) การสะสม 
 

 
 

500 

2,000 
800 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท)   

13 

13.1 

 

 

กิจการอ่ืน ๆ 

การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา 

ข. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป 

 

 

1,000 

2,000 

 

13.2 การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา 

(๑) การผลิต 

(๒) การซอม 

 

 

2,000 

500 

 

13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 1,500 

 

13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 800 

 

13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 

 

1,500 

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา 1,500 

 

13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว เพ่ือนําไปใชใหมหรือ

แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

1,000 

13.8 การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

 

1,000 

13.9 การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

 

1,000 

13.10 การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 1,000 

 

13.11 การใหบริการควบคุมปองกัน และกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

 

1,000 

13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 1,000 

 

13.13 การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

3,000 

 



แบบคําขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ  
 

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

ข้าพเจ้า (นาย/ นางนางสาว)................................................................................................................................ 
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ............ปี สัญชาติ............. เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี ............................... 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี...............................................................................................หมู่ที่................................. 
ตรอก/ซอย...........................ถนน........................ ตําบล/แขวง…….…................... อําเภอ/เขต............................ 
จังหวัด........................................โทรศัพท์....................................โทรสาร..........................................  
� เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................. 
มีสํานักงานอยู่เลขท่ี..................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................... 
ตําบล/แขวง ...................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................................... 

 
ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมี  ดังน้ี  

๑. ........................................................................................................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย.................................... ถนน............................................ ตําบล/แขวง .............................................  
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์................................................. 
โทรสาร..................................... 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อยู่บ้านเลขที่…................... หมู่ที่....................  
ตรอก/ซอย...............................ถนน.................................................ตําบล/แขวง................................................. 
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................................. 
โทรสาร..................................................... 

 
ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี  

๑. ช่ือสถานประกอบการ.................................................................................................................................. 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท...............................................................................................
ลําดับที่........................................................................................กําลังเครื่องจักรโดยรวม.........................แรงม้า 
(กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง......................ห้องหรือจํานวนที่น่ัง....................ที่น่ัง 
กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว............................ตัว)   จํานวนคนงาน................คน  
๒. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่......................... หมู่ที่................... ถนน........................................................ 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร.................................................................. 
อาคารประกอบการมีเน้ือที่.......................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)  
มีเน้ือที่...........................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ................................................... 
อาคารประกอบการเป็นของ................................................................................................................................. 
อาคารประกอบการเป็นของ...................................................อาคารประกอบการ � มีอยู่เดิม � ก่อสร้างใหม ่ 
ลักษณะของอาคารประกอบการ....................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท............................................................................................................. 
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สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ………………………............................................................................................. 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  �  มี  �  ไม่มี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  

ด้านเหนือ.................................................................................................................................................. 
ด้านใต้....................................................................................................................................................... 
ด้านตะวันออก.......................................................................................................................................... 
ด้านตะวันตก............................................................................................................................................. 

๓. ทํางานปกติต้ังแต่เวลา..................... น. ถึงเวลา……...................น. รวมวันละ................ ช่ัวโมง............ กะ 
วันหยุดงานประจําสัปดาห์.........................................................................  
๔. จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ  รวม...............................คน  
 ๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.....................................คน  
 ๔.๒ คนงานชาย..........................คน  คนงานหญงิ................................คน  
 ๔.๓ ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ.....................................คน  
 ๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................................คน  
๕. การผลิต  
 ๕.๑ ช่ือ  ปริมาณการใช้และแหลง่ที่มาของวัตถุดิบ  
   วัตถุดิบ ปริมาณการใช้ (ต่อปี) แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/
      ห้างร้าน 
      ของผู้จําหน่าย)  
  ๕.๑.๑ ..................................... .......................................... ..................................................... 
  ๕.๑.๒ ....................................... ......................................... ..................................................... 
  ๕.๑.๓ ........................................ ........................................ ..................................................... 
  ๕.๑.๔ ....................................... ...................................... ..................................................... 
  ๕.๑.๕ ..................................... ...................................... ..................................................... 
 
 ๕.๒ ช่ือผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจําหน่าย 
   ผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต (ต่อปี) การจําหน่าย  
      (ระบุสถานที่จาํหน่าย) 
  ๕.๒.๑ .................................... ........................................ ..................................................... 
  ๕.๒.๒ ..................................... ..................................... ..................................................... 
  ๕.๒.๓ ..................................... ...................................... ..................................................... 
  ๕.๒.๔ ................................... ......................................... ..................................................... 
  ๕.๒.๕ ................................. .......................................... ..................................................... 
 
 ๕.๓ วัตถุผลพลอยได้ (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได้ ) (ถ้ามี) 
   วัตถุผลพลอยได้ ปริมาณวัตถุผลพลอยได้ จําหน่ายได้ / จําหน่าย
      ไม่ได้ 
  ๕.๓.๑ ....................................... ......................................... ..................................................... 
  ๕.๓.๒ ....................................... ........................................ ..................................................... 
  ๕.๓.๓ ....................................... ........................................ ..................................................... 
  ๕.๓.๔ ..................................... ........................................ ..................................................... 
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 ๕.๔ อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จํานวน) 
   
  ๕.๔.๑ .......................... ขนาด........................แรงม้า จํานวน.......................เครื่อง 
  ๕.๔.๒ ............................. ขนาด........................แรงม้า จํานวน.......................เครื่อง 
  ๕.๔.๓ ................................ ขนาด.........................แรงม้า จํานวน........................เครื่อง 

 

๖. การควบคุมมลพิษ  

 ๖.๑ มลพิษที่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการ (นํ้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุช่ือและ
  ปริมาณ)  (ถ้ามี)  

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

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

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

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

 ๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย/ของเสีย/
  มลพิษอากาศ/ สิ่งปฏิกูล) 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
๗. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
๘. แผนทีส่ังเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ  
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๙. แผนทีแ่สดงพ้ืนที่ประกอบการ และที่ต้ังของเครื่องจักร (หากมีหลายช้ันให้แสดงทุกช้ัน) รวมทั้งที่พัก
ของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้าม)ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  

  ๑๐.๑  รายละเอียดกระบวนการผลิต  

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
  ๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
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๑๑. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  
 � ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ
   ใบอนุญาต)  
 � ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
  � ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ  
 � ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
   ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
 � ๑๑.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้   
   โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 � ๑๑.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิ
   ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)  
 � ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ
   และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
 � ๑๑.๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 � ๑๑.๙ อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

 
 

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

ความเหน็ของเจ้าพนกังานสาธารณสุข 
 

 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการพบว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และให้ชําระค่าธรรมเนียม 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เน่ืองจาก …………………………………………………..........…………........... 
………………………………………………………………………………………………………....................................................…... 
 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………....…. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      (……………………....………………..) 
                              วันที่……….../….……/……….. 
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ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………........................................……..........……….. 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………….  
      (……………………....………….………..) 
                              วันที่……….../….……/……….. 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 

             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
                                                        (ลงช่ือ) ……………………………………………….  
      (……………………....……………...………..) 

              วันที่……….../….……/……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอต่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสขุภาพ 
 

                                                                           เขียนที…่………………………………….….. 
                                                                   วันที่…..…….เดือน……………………..พ.ศ…………..………. 
 ๑. ข้าพเจ้า…………………………………………….………อายุ…………….ปี     สญัชาติ……….......…………….…… 
โดย...................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที…่……………หมู่ที…่……….  ตรอก/ซอย……………ถนน……………………ตําบล……………...........………………
อําเภอ…………….…………..จังหวัด……………………โทรศัพท…์……………….. 
 ๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือหนังสอืให้ความเห็นชอบ 
               การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
  ใบมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
  สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด   
 (๑) ……………………………………………………………………………………………………………… 
 (๒) ………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
 

 
 
 
 
 
      
           
 
 
 
 
ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
                                                                                                                                          
      (ลงช่ือ)………………………….........…………ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                                       (……………………….……………......) 

แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการ โดยสังเขป 
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ความเหน็ของเจ้าพนกังานสาธารณสุข 
 

 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการพบว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และให้ชําระค่าธรรมเนียม 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เน่ืองจาก ………………………………………………………......……............... 
………………………………………………………………………………………………………..........................................…………….. 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      (……………………....………….) 
                        วันที่……….../….……/……….. 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………........................................………….......….. 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………….  
      (……………………....………….………..) 
                              วันที่……….../….……/……….. 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 

             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
                                                        (ลงช่ือ) ……………………………………………….  
      (……………………....……………...………..) 
                              วันที่……….../….……/……….. 



คําขอรบัใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว)....................................................................................................................  
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....................................ปี สัญชาติ................................. เลขหมายประจําตัวประชาชน 
เลขที่ ..................................................... อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที.่...................................หมู่ที.่...........................  
ตรอก/ซอย...................................ตําบล/แขวง…….….............................. อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด........................................โทรศัพท.์.....................................โทรสาร..........................................................  
เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยู่เลขที.่...................หมู่ที.่.....................ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................  
ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................................ 
โทรศัพท.์.......................................โทรสาร.................................................... 

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
เล่มที่..................เลขที่......................ปี........................ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท
.........................................................................ลําดับที่............................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า
..................................................................................................สถานที่ต้ังเลขที.่....................หมู่ที.่.................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................ตําบล...................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด.................................... โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร......................................................... 
  ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เน่ืองจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  

 � สูญหาย 
 � ถูกทําลาย  
 � ชํารุดในสาระสําคัญ  
โดยมีหลักฐานเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ   
 � ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 � ๓. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสญูหาย) 
 � ๔. ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

 � ๕.   ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 � ๖.   หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

 ผู้รับมอบอํานาจ  (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 � ๗.  อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

 
                                                        (ลงช่ือ)....................................................ผู้รับใบแทนใบอนุญาต  
                                                                (....................................................) 
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ความเหน็ของเจ้าพนกังานสาธารณสุข 

 

 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการพบว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาตออกใบแทน  และให้ชําระค่าธรรมเนียม 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เน่ืองจาก ……………………………………………………………..................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................……………. 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………....…. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      (……………………....………….…..) 
                              วันที่……….../….……/……….. 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..................................................…………….. 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………….  
      ( ……………………....………….……….. ) 
                              วันที่……….../….……/……….. 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 

             (   )    อนุญาตให้ออกใบแทนได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตให้ออกใบแทน 
 
 
                                                        (ลงช่ือ) ……………………………………………….  
      ( ……………………....……………...……….. ) 
                              วันที่……….../….……/……….. 

 



 
 
 
 
 

ใบอนญุาต 
ประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที…่……เลขที่.................... ปี.................... 
              อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ.........................................................…………………………..... 
อายุ.................ปี สัญชาติ…………………… เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................................... 
ที่อยู่/สํานักงานเลขที…่…………...……..หมู่ที…่…….…ตรอก/ซอย………………………………..…ถนน………………..……… 
ตําบล………………………………..………..…….อําเภอ……………………..……..……จังหวัด…………………………....……..……
โทรศัพท…์…………..……….……..โทรสาร.......................................... 
 ข้อ 1 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท..................................................................... 
ลําดับที่.............................................ค่าธรรมเนียม...............................บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................... 
เลขที่............................. ลงวันที่....................เดือน.......................................พ.ศ.........................โดยใช้ช่ือสถาน
ประกอบการว่า...........................................................................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร 
กําลังเคร่ืองจักร..............................แรงม้า จํานวนคนงาน ............................... คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่....................
หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.....................................ตําบล.................................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด........................โทรศัพท์..................................โทรสาร............................ 
 
           ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
    (1)................................................................................................................ 
  (2).............................................................................................................. 
 
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่..........…..…เดือน………………………………พ.ศ…………..………… 
   ออกให้ ณ  วันที่...................เดือน....................................พ.ศ......................... 
 
 
                                                                         (ลงช่ือ) ……………………………………………. 
                                                                                   (…………………….………………….) 
                                                                                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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