
หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลบานระกาศ  โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศและนายอําเภอบางบอ  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศนับถัดจากวันที่ได

ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศระเบียบหรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของ  หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการท่ีใหการดูแลและสรางสุขภาพ  

โดยบริการหลักที่จัดไว  ประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพ  และการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริม

ประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร  

โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนการแพทย  ทางเลือกอื่น ๆ  

หรือไมก็ได  โดยท้ังนี้  บริการท่ีจัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมาย

วาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการท่ีตองควบคมุ 
 

 

ขอ ๖ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ   



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

   (๑.๑)  การเล้ียงมา  โค  กระบือ 

     (๑.๒)  การเล้ียงสุกร 

   (๑.๓)  การเล้ียงแพะ  แกะ 

   (๑.๔)  การเล้ียงหาน  เปด  ไก 

   (๑.๕)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

   (๑.๖)  การฆาหาน  เปด  ไก  ยกเวนการฆาในภัตตาคาร  โรงแรมหรือรานขาวแกง  

เพ่ือปรุงอาหารในนั้น  หรือฆาเพ่ือปรุงอาหารเรขายดวยตนเอง 

   (๑.๗)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  การสะสมหนังสัตว  หนังสัตวที่ยังไมไดฟอก   

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  ท่ียังมิไดแปรรูป   

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การยอมที่ทําใหเกิดกล่ินเหม็น 

   (๒.๖)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

   (๒.๗)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๘)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว 

     (๒.๙)  การสะสมหรือการลางครั่ง 



หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๒.๑๐)  การทําสบู 

   (๒.๑๑)  การสะสมหนังสัตวชนิดแผนที่ฟอกแลว 

    (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

   (๓.๑) การทําเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒) การทํากะป  น้ําปลา  น้ําเคย  ไตปลา  เตาเจ้ียว  หอยดอง   

   (๓.๓) การทํา  การหมัก  การสะสม  ปลาเจา  กุงเจา  ตั้งแต  ๖๐  กิโลกรัมขึ้นไป 

   (๓.๔) การทํา  และตากปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  เปดเค็ม  หนังหมู  กุงแหง  การเคี่ยวมันกุง 

   (๓.๕) การนึ่ง  การตมปลาซึ่งใชแทนการนึ่ง  ยกเวนการนึ่งหรือตมในภัตตาคาร  

โรงแรม  หรือรานขาวแกงเพ่ือปรุงอาหารในนั้น  และการนึ่งหรือตม  หรือปรุงอาหารเรขายดวยตนเอง 

   (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙) การอัดเอาน้ํามัน 

   (๓.๑๐) การลาง  การอบรมควัน  การสะสมยางดิบ 

   (๓.๑๑) การทําอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๒) การทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จนอับ 

   (๓.๑๓) การแกะ  การลางสัตว  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็นยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๔) การทําน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา 

   (๓.๑๕) การทําน้ําตาล 

   (๓.๑๖) การทําน้ํานมขน 

   (๓.๑๗) การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๘) การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๙) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๒๐) การผลิตผงชูรส 



หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓.๒๑)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

   (๓.๒๒)  การตาก  การหมัก  การดอง  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การทําแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูและการทําแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๓.๒๔)  การสีขาว 

     (๓.๒๕)  การตมกล่ันแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  และน้ําสมสายชู 

   (๓.๒๖)  การทําไมขีดไฟ 

     (๓.๒๗)  การทําเชลแล็ก 

   (๓.๒๘)  การทําภาชนะดินเผา 

   (๓.๒๙)  การทําและมวนยาสูบ 

   (๓.๓๐)  การทํากระดาทราย 

   (๓.๓๑)  การทําธูปโดยใชเครื่องจักร 

   (๓.๓๒)  การปนฝายหรือนุนโดยใชเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การโม  บดยา  ดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การทําบรรจุเครื่องสําอาง  และยาสีฟน 

   (๔.๓)  การทํา  บรรจุ  ยารักษาโรค  ยารักษาสัตว 

   (๔.๔)  การทําสําลี 

  (๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวย 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบผลิตโดยใชเครื่องจักร 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร   

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย   

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การหลอม  หลอ  ตี  กลึง  ถลุงแร  แกวโลหะ 

   (๖.๒)  การเชื่อมและประสานโลหะดวยแกส  ไฟฟา 

   (๖.๓)  การตอ  ประกอบหรือซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต  รถยนต  เรือกล 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะ 

   (๖.๕)  การขัดโลหะดวยเครื่องจักร   

   (๖.๖)  การโม  บด  ชัน 

   (๖.๗)  การอัดเจาะ  รีดโลหะดวยเครื่องจักร 

   (๖.๘)  การทําโลหะเปนภาชนะ  หรือเครื่องใชตาง ๆ 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การลาง  อัด  ฉีด  รถยนต 

   (๗.๒)  การพนสี 

   (๗.๓)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๔)  การทํา  ซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๕)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง 

  (๘) กิจการเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การสะสมถาน 

   (๘.๒)  การเล่ือยและซอยไม 

   (๘.๓)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๔)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพนการทา  

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 



หนา   ๘๑ 
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   (๘.๕)  การอบไม 

   (๘.๖)  การผลิตธูป 

   (๘.๗)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๘)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๙)  การไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  และตัดไมดวยเครื่องจักร 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกกหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๔)  การประกอบการกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทาํนองเดยีวกัน  รวมทั้ง

ใหเชาแรมคางคืน  โดยคิดเปนรายวัน  พักแบบรีสอรท  บังกะโล  เกสตเฮาสและอ่ืน ๆ  ตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

     (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชาหรือหองแบงเชาหรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

       (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตร ี เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ  

     (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การทอกระสอบดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๓)  การสะสมปอ 

   (๑๐.๔)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๕)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๖)  การทอเส่ือ  พรมและส่ิงทออื่น ๆ   

   (๑๐.๗)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การพิมพสีลวดลายผาและส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๙)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่ลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุคลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
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  (๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗) การโม  สะสมหรือบดชัน 

   (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง  

   (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๖) การผลิต  บรรจุ  สะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗) การผลิต  บรรจุ  การสะสมกาว 

   (๑๓) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับส่ิงอื่น ๆ 

   (๑๓.๑) การทํายากันยุงชนิดเผามีควัน 
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   (๑๓.๒) การทําส่ิงของเครื่องใชดวยวัตถุซีเมนต  หรือวัตถุคลายคลึง 

   (๑๓.๓) การทํากาว 

   (๑๓.๔) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท 

   (๑๓.๕) การทําบรรจุ  การสะสมยาฆาแมลง 

   (๑๓.๖) การสะสมอาหารสัตว 

   (๑๓.๗) การขัด  กะเทาะ  บดเมล็ดพืช 

   (๑๓.๘) การทําสี  และน้ํามันผสมสี 

   (๑๓.๙) การทํา  สะสมปุย 

   (๑๓.๑๐) การทําน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

   (๑๓.๑๑) การทําน้ํากรด 

     (๑๓.๑๒) การทําสะสมแกส 

     (๑๓.๑๓) การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง 

     (๑๓.๑๔) การสะสมซีเมนตและวัตถุคลายคลึง 

     (๑๓.๑๕) การทําหลอดกาแฟ 

     (๑๓.๑๖) การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส 

   (๑๓.๑๗) การลางฟลมถาย  ฟลมภาพยนตร 

   (๑๓.๑๘) การทําหรือประดิษฐผาเย็น  และส่ิงคลายกันท่ีไมบรรจุหรือบรรจุ 

ในกลองหรือซอง 

   (๑๓.๑๙) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๓.๒๐) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๓.๒๑) การประดิษฐกระจก 

   (๑๓.๒๒) การเคลือบ  ชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุคลายคลึง 

   (๑๓.๒๓) การทําโม  บด  หลอม  หลอพลาสติก  เซลโลโลลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุคลายคลึง 
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   (๑๓.๒๔)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตซ 

   (๑๓.๒๕)  การสะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

   (๑๓.๒๖)  การทําหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓.๒๗)  การทําน้ําแข็ง 

   (๑๓.๒๘)  การทําชอลก  ปูนปลาสเตอร 

   (๑๓.๒๙)  การทําใยมะพราว  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๓๐)  การทําเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๓๑)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว 

   (๑๓.๓๒)  การเก็บถนอมอาหารโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

   (๑๓.๓๓)  การทําบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง 

   (๑๓.๓๔)  การทําไอศกรีม 

   (๑๓.๓๕)  การทําบะหมี่  มักกะโรนี 

   (๑๓.๓๖)  การสะสมถานโคก 

   (๑๓.๓๗)  การสะสมวัสดุ  ส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๓๘) การทําเก็บ  ขนสง  และคาดอกไมพลาสติกหรือสารเคมี  อันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๓.๓๙)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวนานาชนิดในท่ีสาธารณะหรือ 

ที่เอกชนหรือธุรกิจอื่นใด  อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนกิจการนั้น  

ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

   (๑๓.๔๐)  การแปรรูป  การตาก  การเก็บสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

   (๑๓.๔๑)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีกฎหมาย

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ท่ีเขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   
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หมวด  ๓ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 
 

 

ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ  ๕  ซึ่งใหควบคุมในลักษณะที่เปนการคาตอง

ย่ืนคําขอพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ

กําหนดไว  และตองปฏิบัติและจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะ  และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นไดกําหนดไวตามควรแกกรณี  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานท่ีนั้นจะตองอยูในทําเลที่เหมาะสมไมมีน้ําทวมขังและสามารถระบายน้ําออกได 

โดยสะดวก 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวรลักษณะเรียบรอย  ไมซึม  

ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

    (๓)  การระบายน้ํา  และรางน้ําตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ 

หรือผูอาศัยใกลเคียง 

    (๔)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนท่ีดวยวัตถุถาวรเพ่ือ

ปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหล  หรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือตองมีเครื่องระบายน้ําหรือ

เครื่องปองกันควัน  มูลเถา  กล่ินไอ  ฝุนละออง  เขมา  ความส่ันสะเทือน  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปน 

ส่ิงรําคาญแกผูที่อยูใกลเคียงจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่

อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น   

  (๗)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๘) ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูใน 

สถานที่นั้น  และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมรวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข       
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  (๙) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขัง  และท่ีปลอยสัตวกวางขวางพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ   

    (๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  เปนไปตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข

เห็นชอบ 

  (๑๑) ปฎิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

  (๑๒) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ 

ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน

ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบ

กิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภท  มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 
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  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ 

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปน

สัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๔ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง  

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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หมวด  ๕ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๖ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 

 

 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศกําหนด 
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ขอ ๑๙ ผูไดรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด 

สิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตไดรับแจงจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก

รอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกดําเนินกิจการนั้น

กอนถึงกําหนดที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว  ถาผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้น 

หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาตแลว  

ถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหออกใบอนุญาต  กรณีไมอาจออกใบอนุญาตได

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่น

รวบรวมความไมถกูตองหรือไมสมบรูณทั้งหมด  แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

ในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดตามความในวรรคหนึ่งใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนด 

ตามความวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดแตเพียงในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๓ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง

การสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหาย  หรือ 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
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ขอ ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการประกอบการคาซึ่งเปนที่นารังเกียจ

หรือเปนอันตรายแกสุขภาพ  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ  ขอบัญญัตินี้ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  และการไมปฏิบัติ

หรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ 

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๖ คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหผูดําเนินกิจการคาซึ่งเปนท่ีนารังเกียจหรือเปนอันตราย  

แกสุขภาพ  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการ

หรือผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือดังกลาว  ใหสงหนังสือโดยทางไปรษณีย

ตอบรับหรือใหปดหนังสือนั้นไวท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูตองรับหนังสือและ

ใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๘ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ

ขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงาน

สาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ  

หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด  เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  หรือ 

ในเวลาทําการ  เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตามขอบัญญัตินี้

หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  เพ่ือประโยชน

ในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงใด ๆ  ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิดเหตุรําคาญ  

จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนได

โดยไมตองใชราคา 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการคาซึ่งเปนท่ีนารังเกียจหรือเปนอันตรายแกสุขภาพ

ปฏิบัติไมถูกตอง  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือคําส่ังของ 

เจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้น

หยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจาก

อันตรายแลวก็ได  คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตาม

คําส่ังไวตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันที 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง  หรือกระทําการใด ๆ   

ที่ฝาฝนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ในอันท่ีจะมีผลกระทบตอสภาวะ

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ 

ออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ   

เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร  แลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 
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ขอ ๓๑ ผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียก  หรือไมยอมแจงขอเท็จจริง  หรือไมสงเอกสารหรือ

หลักฐานหรือขัดขวาง  หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือ 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัติขอ  ๒๗  มีความผิด

ตามมาตรา  ๗๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๒ ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางท่ีมีคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุด

ดําเนินกิจการ  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัติขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๙   

โดยไมมีเหตุผลหรือขอแกตัวอันสมควรมีความผิดตามมาตรา  ๘๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๒๒  หรือขอ  ๒๓  มีความผิดตามาตรา  ๘๓  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต  มีความผิด 

ตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  ๖  เดือน  หรือปรับไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ ๓๖ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคแรก  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  ๖  เดือน  หรือปรับไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕,๐๐๐  บาท 

ขอ ๓๗ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๗๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  ๑  เดือน  หรือปรับไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ขอ ๓๘ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๘๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  ๖  เดือน  หรือปรับไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีก

ไมเกินวันละ  ๕,๐๐๐  บาท  ตลอดเวลาท่ียังไมปฏิบัติตามคําส่ัง 

ขอ ๓๙ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๘๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  ๒  เดือน  หรือปรับไมเกิน  ๕,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๔๐ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๘๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ตองระวางโทษปรบัไมเกิน  ๕๐๐  บาท  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๑ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  ๖  เดือน  หรือปรับไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีก

ไมเกินวันละ  ๕,๐๐๐  บาท  ตลอดเวลาท่ียังฝาฝน 

ขอ ๔๒ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๔๓ บรรดาใบอนุญาตการคาซึ่งเปนท่ีนารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออกกอน

วันใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

นุภาพ  ฉันทธไพบูลย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานระกาศ 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป  (บาท) 

๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

๑.๑  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

   ก. ไมเกิน  ๑๐    ตัวข้ึนไป     

   ข. เกินกวา  ๑๐  ตัวข้ึนไป 

๑.๒  การเลี้ยงสุกร 

    ก. ไมเกิน  ๑๐  ตัว 

    ข. ตั้งแต  ๑๑  ตวั  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

    ค. เกินกวา  ๒๐  ตัวข้ึนไป 

๑.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ 

    ก. ไมเกิน  ๑๐  ตัว 

    ข. ตั้งแต  ๑๑  ตวั  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

    ค. เกินกวา  ๒๐  ตัวข้ึนไป 

๑.๔  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก 

    ก. ตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

    ข. เกินกวา  ๑๐๐  ตวัข้ึนไป 

๑.๕  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

๑.๖  การฆาหาน  เปด  ไก  ยกเวนการฆาในภัตตาคาร  โรงแรมหรือ

รานขาวแกง  เพ่ือปรุงอาหารในนั้น  หรือฆาเพ่ือปรุงอาหารเรขาย 

ดวยตนเอง 

๑.๗  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน

ของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวา

ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 

 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

               ๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
-๒- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป  (บาท) 

๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. 

 

 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการสัตวและผลิตภัณฑ 

๒.๑ การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    ก.  การฆาหาน  เปด  ไก  ไมเกิน  ๒๐  ตัว   

    ข.  การฆาหาน  เปด  ไก  เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 

    ค.  การฆาหาน  เปด  ไก  เกิน  ๕๐  ตัวข้ึนไป   

๒.๒  การฟอกหนังสัตว   การสะสมหนังสัตว  หนังสัตวท่ียังไมไดฟอก 

๒.๓  การสะสมเขาสัตว   กระดูกสัตว  ท่ียังมิไดแปรรูป 

๒.๔  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว   

๒.๕  การยอมท่ีทําใหเกิดกลิ่นเหม็น 

      ก.  ยอมในโรงเรียน  หรือใชเครื่องจักร 

      ข.  ยอมโดยไมใชเครื่องจักร  หรือยอมเคลื่อนท่ี 

๒.๖  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

๒.๗  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  

กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

๒.๘  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ   

การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

๒.๙  การสะสมหรือการลางครั่ง 

๒.๑๐  การทําสบู 

         ก.  โดยใชเครื่องจักร 

         ข.   ไมใชเครื่องจักร 

๒.๑๑  การสะสมหนังสัตวชนดิแผนท่ีฟอกแลว 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

๓.๑  การทําเนย   เนยเทียม 

๓.๒  การทํากะป  น้ําปลา  น้ําเคย  ไตปลา  เตาเจี้ยว  หอยดอง 

       ก.  ไมใชเครื่องจักร 

       ข.  ใชเครื่องจักร 

 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

              ๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

   ๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

              ๔,๐๐๐ 

 

              ๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

            

              ๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 



 
-๓- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป  (บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๓  การทํา  การหมัก  การสะสม  ปลาเจา  กุงเจา  ตั้งแต ๖๐   

กิโลกรัมข้ึนไป 

๓.๔   การทํา  และตากปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  เปดเค็ม  หนังหมู  กุงแหง 

การเค่ียวมันกุง 

๓.๕  การนึ่งปลา  การตมปลาซ่ึงใชแทนการนึ่ง  ยกเวนการนึ่งหรือตม

ในภัตตาคาร  โรงแรม  หรือรานขาวแกงเพ่ือปรุงอาหารในนั้น  และ

การนึ่งหรือตม   หรือปรุงอาหารเรขายดวยตนเอง 

๓.๖  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง 

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และ

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

     ข. โดยใชเครื่องจักร 

๓.๗  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  

เก้ียมอ๋ี 

     ก. โดยใชเครื่องจักร 

     ข. ไมใชเครื่องจักร 

๓.๘  การผลิตแบะแซ 

๓.๙  การอัดเอาน้ํามัน 

      ก. โดยใชเครื่องจักร 

      ข. ไมใชเครื่องจักร 

๓.๑๐  การลาง  การอบรมควัน  การสะสมยางดิบ 

๓.๑๑  การทําอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

      ก.  โดยใชเครื่องจักร 

      ข.  ไมใชเครื่องจักร 

๓.๑๒  การทําขนมปงสด  ขนมปงแหง   จนอับ 

      ก.  โดยใชเครื่องจักร 

     ข.  ไมใชเครื่องจักร 

๓.๑๓  การแกะ   การลางสัตว  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๓,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

 

 

 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒๐๐ 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 



-๔- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป  (บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๑๔  การทําน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา 

๓.๑๕  การทําน้ําตาล 

๓.๑๖  การทําน้ํานมขน 

๓.๑๗  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

๓.๑๘  การค่ัวกาแฟ 

       ก.  โดยใชเครื่องจักร 

       ข.  ไมใชเครื่องจักร 

๓.๑๙  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

       ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา 

       ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน  ๕  แรงมา 

       ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน ๑ แรงมา 

๓.๒๐  การผลิตผงชูรส 

๓.๒๑  การผลิตน้ํากลั่น   น้ําบริโภค   เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

๓.๒๒  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๒๓  การทําแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  และการทําแปงอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

๓.๒๔  การสีขาว 

๓.๒๕  การตมกลั่นแอลกอฮอล   สุรา  เบียร  และน้ําสมสายชู 

๓.๒๖  การทําไมขีดไฟ 

๓.๒๗  การทําเชลแล็ก 

๓.๒๘  การทําภาชนะดินเผา 

๓.๒๙  การทําและมวนยาสูบ 

      ก.  โดยใชเครื่องจักร 

      ข.  ไมใชเครื่องจักร 

๓.๓๐  การทํากระดาษทราย 

๓.๓๑  การทําธูปโดยใชเครื่องจักร 

๓.๓๒  การปนฝายหรือนุนโดยใชเครื่องจักร 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

๖๐๐ 

๔๐๐ 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

              

             ๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 



-๕- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป  (บาท) 

๔. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
๕. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑชําระลาง 
๔.๑ การโมบดยาดวยเครื่องจักร 

       ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา 
       ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
       ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา 

๔.๒  การทําบรรจุเครื่องสําอาง   และยาสีฟน 
       ก. ประเภทใชเครื่องจักร 
       ข. ประเภทไมใชเครื่องจักร 

๔.๓  การทํา   บรรจุ  ยารักษาโรค   ยารักษาสัตว 
       ก.  โดยใชเครื่องจักร 
       ข.   ไมใชเครื่องจักร 

๔.๔  การทําสําลี 
กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
๕.๑   การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

      ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๕ แรงมา 
      ข   เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑๕ - ๓๐ แรงมา 
      ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๓๐ แรงมา ข้ึนไป 

๕.๒   การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
      ก.  การลาง การอบ และการรม 
      ข.  การสะสมยางดิบ 

- ต่ํากวา ๒,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน 
- ตั้งแต ๒,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
- ตั้งแต ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมตอวันข้ึนไป 

๕.๓   การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานอง 
        เดียวกันดวย 
     ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา 

     ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกําลังเกินกวา ๑๐ - ๒๐ แรงมา 

     ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๒๑ แรงมา ข้ึนไป                                  
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-๖- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป  (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา 
ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑๐ แรงมา 

๕.๕  การผลิตยาสูบ  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
๕.๖  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครือ่งจักร 
๕.๗  การผลิต การสะสมปุย 

ก. การผลิต 
- ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ - ๑๐ แรงมา 
- ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๑๐ แรงมาข้ึนไป 

ข. การสะสมปุย 
๕.๘  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
๕.๙  การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
๖.๑ การหลอม  หลอ  ตี  กลึง  ถลุงแร  แกวโลหะ 

ก. หลอม  หลอ  กลึง  ถลุง ตัดโลหะ 
ข.   ตี 

๖.๒ การเชื่อมและประสานโลหะดวยแกส  ไฟฟา 
ก. ใชเครื่องจักร 
ข.  ไมใชเครื่องจักร 

 ๖.๓  การตอ  ประกอบหรือซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต  รถยนต  
เรือยนต   เรือกล 

ก. การตอ  ประกอบ  เครื่องจักร  เครื่องยนต  รถยนต   
เรือยนต  เรือกล 

ข. การซอมรถยนต   เรือยนต    เรือกล 
ค. การซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต 

 ๖.๔  การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  
นิกเกิล    หรือโลหะ 
 ๖.๕  การขัดโลหะดวยเครื่องจักร 
        ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา 
        ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
        ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
              ๑,๐๐๐ 
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-๗- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. 

๖.๖  การโม    บด   ชัน 
        ก. โดยเครื่องจักร 
        ข.  ไมใชเครื่องจักร 
 ๖.๗  การอัดเจาะ  รีดโลหะดวยเครื่องจักร 
       ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา 
       ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
       ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา 
 ๖.๘  การทําโลหะเปนภาชนะ  หรือเครื่องใชตาง ๆ 
       ก.  การใชเครื่องจักร 
     ข.  ไมใชเครื่องจักร 
กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
๗.๑  การลาง  อัด  ฉีด  รถยนต 

ก. จํานวน  ๑ - ๔  หัวฉีด 
ข. จํานวน  ๕  หวัฉีดข้ึนไป 

๗.๒  การพนสี 
 ก. พนสีรถยนต 

      ข. พนสีสิ่งอ่ืนนอกจากรถยนต 
๗.๓ การปะ  การเชื่อมยาง 
      ก. ประเภทใชเครื่องยนต 
      ข. ประเภทไมใชเครื่องยนต 
๗.๔ การทํา  ซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 ก. การทํา  ซอม 
      ข. การอัด 
๗.๕ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
ซ่ึงมีไวบริการ หรือจําหนายในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ
ปรับปรุง 
      ก. สถานท่ีประกอบการมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
      ข. สถานท่ีประกอบการมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
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-๘- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท) 

๘.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 
๘.๑ การสะสมถาน 
       ก. การขายสง 
       ข. การขายปลีก 
๘.๒  การเลื่อยและซอยไม 
       ก.  โดยใชเครื่องจักรซ่ึงมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป 
       ข.  โดยใชเครื่องจักรซ่ึงมีกําลังต่ํากวา  ๕  แรงมา 
       ค.  โดยไมใชเครื่องจักร 
๘.๓  การผลิตไมขีดไฟ 
๘.๔  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน 
การทา  สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือ
หวาย 

ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา 
ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน ๑  แรงมา          

๘.๕  การอบไม 
๘.๖  การผลิตธูป   
      ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
      ข. โดยใชเครื่องจักร                                               
๘.๗  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
      ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา 

 ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา  แตไมเกิน   
๕  แรงมา 

 ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา 
๘.๘  การผลิตกระดาษตาง ๆ 
๘.๙  การไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  และตัดไมดวยเครื่องจักร 

 ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา 
 ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา  แตไมเกิน   

๕  แรงมา 
 ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา 
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-๙- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท) 

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

๙.๑  กิจการสปา  เพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๙.๒  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการ 

ใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๙.๓  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร   

เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา

ดวยสถานพยาบาล 

๙.๔  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  

รวมท้ังใหเชาแรมคางคืน  โดยคิดเปนรายวัน  พักแบบรีสอรท  บังกะโล  

เกสตเฮาส  และอ่ืน ๆ  ตามพระราชบัญญัติโรงแรม     พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

          ก.  หองพักไมเกิน  ๓๐  หอง 

          ข.  หองพักเกิน  ๓๐  หอง  แตไมเกิน  ๖๐  หอง 

          ค.  หองพักเกิน  ๖๐  หอง  แตไมเกิน  ๑๐๐  หอง 

          ง.  หองพักเกิน  ๑๐๐  หองข้ึนไป  

๙.๕  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา หองแบงเชา   

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

            ก.  มีหองพักไมเกิน  ๑๐  หอง 

            ข.  มีหองพักเกิน  ๑๐  หอง  แตไมเกิน  ๒๐  หอง 

            ค.  มีหองพักเกิน  ๒๐  หองข้ึนไป 

๙.๖  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

๙.๗  การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา รําวง รองเง็ง คาราโอเกะ 

  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

       ก.  มีการแสดงกันซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

       ข.  มีการแสดงดนตรีอยางเดียว 

๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ   ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙.๑  

๙.๙  การจัดใหเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอ่ืน

ในทํานองเดียวกัน  
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-๑๐- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท) 
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๑๑. 

 

๙.๑๐  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยู

ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๙.๑๑  การประกอบกิจการใหบริการควบคุม   โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือ

โดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตเปนการใหบริการในขอ  ๙.๑ หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๙.๑๒  การประกอบกิจการสวนสนุก   ตูเกม 

๙.๑๓  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 

        ก. ประกอบกิจการสนามกอลฟ 

        ข. ประกอบกิจการสถานฝกซอมกอลฟ 

กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ 

๑๐.๑  การกรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือดวยก่ีกระตุก  

ตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

๑๐.๒  การทอกระสอบดวยเครื่องจักร 

๑๐.๓  การสะสมปอ 

๑๐.๔  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

          ก.  ใชเครื่องจักรตั้งแต  ๑  แรงมา 

          ข.  ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑ แรงมา 

๑๐.๕  การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

๑๐.๖  การทอเสื่อ  พรม  และสิ่งทออ่ืน ๆ 

           ก. โดยใชเครื่องจักร 

           ข. ไมใชเครื่องจักร 

๑๐.๗   การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  

           ก. ตั้งแต ๖ เครื่องข้ึนไป 

           ข. ไมเกิน ๕ เครื่อง 

๑๐.๘   การพิมพสีลวดลายผาและสิ่งทออ่ืน ๆ 

๑๐.๙   การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

        ก. ผลิตโดยมาใชเครื่องจักร 

        ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 

 

 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

๔๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

๖๐๐ 

 

 

 

 



-๑๑- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 

๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 

๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุคลายคลึงกัน 

        ก. การสะสม ซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

        ข. การผสม ซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

        ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 

๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา

หินปูน 

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ 

สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลตัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา 

 เพดาน ทอน้ํา เปนตน 

๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย 

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี 

๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง  

สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 

๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 

        ก. การผลิต การบรรจุกาซ 

        ข. การสะสม การขนสงกาซ 

๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

        ก. การผลิต การกลั่น น้ํามันปโตรเลียมตาง ๆ 

        ข. การสะสม การขนสง 

        - ปริมาณจํานวนไมเกิน ๒๐๐ ลิตร 

        - ปริมาณจํานวนตั้งแต ๒๐๑ ลิตรข้ึนไป 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

              ๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๗,๐๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

 



-๑๒- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท) 

 ๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 

๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗.๑ 

๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

        ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา 

        ข. ใชเครื่องจักรตั้งแต ๒ แรงมาข้ึนไป  

๑๒.๗ การโม การบดชัน 

        ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

        ก. การผลิต 

        ข. การลาง 

๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 

๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง 

          ก. ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน ๒ เครื่อง 

          ข. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต ๓ – ๕ เครื่อง 

          ค. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 

๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมี 

อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือดอกไมเพลิง 

๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช

หรือพาหะนําโรค 

          ก. การผลิต การบรรจุ 

          ข. การสะสม 

          ค. การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

   ๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๔,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 



-๑๓- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท) 

 

 

๑๓ 

          ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

          ข. โดยใชเครื่องจักร 

กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงอ่ืน ๆ 

๑๓.๑ การทํายากันยุงชนิดเผามีควัน 

๑๓.๒ การทําสิ่งของเครื่องใชดวยวัตถุซีเมนต  หรือวัตถุคลายคลึง 

๑๓.๓ การทํากาว 

๑๓.๔ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยางเทียม   พลาสติก   

เซลลูลอยด   เบเกอรไลท 

๑๓.๕ การทําบรรจุ  การสะสมยาฆาแมลง 

          ก. การทํายาฆาแมลง 

          ข. การบรรจุยาฆาแมลง 

          ค. การสะสมยาฆาแมลง 

๑๓.๖ การสะสมอาหารสัตว 

        ก สะสมอาหารสัตวไมเกิน  ๒๐๐  กิโลกรัม 

        ข สะสมอาหารสัตวเกิน  ๒๐๐ กิโลกรัม  แตไมเกิน   

๑,๐๐๐ กิโลกรัม 

๑๓.๗  การขัด  กะเทาะ  บดเมล็ดพืช 

         ก.  โดยใชเครื่องจักร 

         ข.  ไมใชเครื่องจักร  

๑๓.๘ การทําสี   และน้ํามันผสมสี 

๑๓.๙ การทํา  สะสมปุย 

          ก. การสะสมปุยไมเกิน  ๒๐๐ กิโลกรัม 

          ข. การสะสมปุยเกิน  ๒๐๐ กิโลกรัม  แตไมเกิน   

๑,๐๐๐ กิโลกรัม 

          ค. การสะสมปุยตั้งแต  ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 

๑๓.๑๐ การทําน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

          ก.  โดยใชเครื่องจักร 

          ข.  ไมใชเครื่องจักร 

๑๓.๑๑ การทําน้ํากรด 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 

๔๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 
 

 



-๑๔- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓.๑๒ การทําสะสมแกส 

          ก.  การทําแกส 

          ข.  การสะสมแกสไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

          ค.  แกสสะสมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

          ง.  ปมแกส 

๑๓.๑๓ การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง 

          ก.  สะสมไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร 

          ข.  สะสมเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร 

๑๓.๑๔ การสะสมซีเมนต  และวัตถุคลายคลึง 

          ก.  สะสมตั้งแต  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

๑๓.๑๕ การทําหลอดกาแฟ 

๑๓.๑๖ การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส 

๑๓.๑๗ การลางฟลมรูปถาย  ฟลมภาพยนตร 

          ก.  โดยใชเครื่องจักร 

          ข.  ไมใชเครื่องจักร 

๑๓.๑๘ การทําหรือประดิษฐผาเย็น  และสิ่งคลายกันท่ีไมบรรจุหรือ

บรรจุในกลองหรือซอง 

๑๓.๑๙ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 

๑๓.๒๐ การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 

๑๓.๒๑ การประดิษฐกระจก 

๑๓.๒๒ การเคลือบ  ชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุคลายคลึง 

  ๑๓.๒๓  การทําโม  บด  หลอม  หลอพลาสติก  เซลลูลอยด 

บ เกอรไลท  หรือวัตถุคลายคลึง 

  ๑๓.๒๔ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   ๑๓.๒๕ การสะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 



-๑๕- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท) 

 ๑๓.๒๖ การทําหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

๑๓.๒๗ การทําน้ําแข็ง 

ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา 

ข. ใชเครื่องจักรเกิน  ๒  แรงมา 

ค. ใชเครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา 

๑๓.๒๘ การทําชอลก  ปูนปลาสเตอร 

๑๓.๒๙ การทําใยมะพราว  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

๑๓.๓๐ การทําเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑๓.๓๑ การพิมพแบบ  พิมพเขียว 

๑๓.๓๒ การเก็บถนอมอาหารโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต   

๕  แรงมาข้ึนไป 

๑๓.๓๓ การทําบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง 

๑๓.๓๔ การทําไอศกรีม 

ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา 

ข. เกิน  ๒  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

ค. เกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๓.๓๕ การทําบะหม่ี  มักกะโรนี 

ก. ใชเครื่องจักร 

ข. ไมใชเครื่องจักร 

๑๓.๓๖ การสะสมถานโคก 

๑๓.๓๗ การสะสมวัสดุ  สิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือใชเหลือ 

๑๓.๓๘ การทําเก็บ  ขนสง  และคาดอกไมพลาสติกหรือสารเคมี   

อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๑๓.๓๙ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวนานาชนิดในท่ี 

 สาธารณะหรือท่ีเอกชนหรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมีลักษณะ  

 ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน 

 กิจการนั้น  ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวา 

 ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑๓.๔๐การแปรรูป  การตาก  การเก็บสะสม  หรือการขนถาย 

มันสําปะหลัง 

๑๓.๔๑ กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

๑,๐๐๐ 

 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 
 



 

                  แบบ   อภ.  ๑ 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลขท่ีรับ.............../................ 

เขียนท่ี............................................. 

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. .............. 
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  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.............................. 

........................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการวา.............................................................................................................................. 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...............หมูท่ี.........ถนน.......................ตําบลบานระกาศ  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท.................................................โทรสาร........................................ 

 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถามี) 

๔. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ (ถามี) 

๕. ใบเสรจ็รับเงินคาธรรมเนียม การเก็บขน ขยะมูลฝอย 

 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

   (ลงชื่อ)...........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

             (.......................................................). 

(มีตอ) 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

เลขท่ี.......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ. .............................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน      ครบ 

   ไมครบ คือ 

 ๑.)..................................................................................................... 

 ๒.)..................................................................................................... 

 ๓.)..................................................................................................... 

 (ลงชื่อ)....................................................................... 

          (.....................................................................) 

    ตําแหนง........................................................... 

          (มีตอ) 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

       (       ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้           

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

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

       (        ) เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

                                                   (ลงชื่อ)............................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

                                                           (..........................................................) 

                                                    ตําแหนง........................................................ 
                                                     

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

          (       ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

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

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

        (        ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 

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

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

 

                                                   (ลงชื่อ)............................................................. 

                                                           (.............................................................) 

                                                        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

                                                        วันท่ี........................................................... 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

      (       ) อนุญาตใหประกอบกิจการได                      (        ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 

 (ลงชื่อ)............................................................. 

        (.............................................................) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

       วันท่ี......................................................... 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ อภ.๒ 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี                เลขท่ี                               

 อนุญาตให  นิติบุคคล                                                           อายุ.                               ป  

สัญชาติ                      เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี                                                อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี 

          ตรอก/ซอย                            ถนน                                หมูท่ี                                                                                       

ตําบล/แขวง                           ….. อําเภอ/เขต                                 จังหวัด                                         

โทรศัพท                                 โทรสาร           .......              

 ขอ ๑ ประกอบกิจการ ประเภท                                                                                            

ลําดับท่ี                 คาธรรมเนียม                     บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี                   เลขท่ี                      

ลงวันท่ี                         เดือน                              พ.ศ.                              โดยใชชื่อสถานประกอบการวา  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           

พ้ืนท่ีประกอบการ                       ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร                  แรงมา  จํานวนคนงาน               คน 

ตั้งอยู ณ บานเลขท่ี                  หมูท่ี                         ตรอก/ซอย                           ถนน                                     

ตําบล/แขวง                                อําเภอ/เขต                                        จังหวัด                               

โทรศัพท                                      โทรสาร                                                                                     

 ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้  

                                                                                                     .........        

                  ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชจนถึงวันท่ี                    เดือน                          พ.ศ.                           
            

ออกให ณ วันท่ี                  เดือน                     พ.ศ.                               
 

                             (ลงชื่อ)………..………………………….……………. 

                                      (                                       ) 

                                                                                         เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                แบบ.  อภ ๓ 

                   คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลขท่ีรับ..................../.................. 

                                                                               เขียน......................................................................... 

                                                                                  วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ..................... 

                       ขาพเจา...........................................................................อายุ................ป  สัญชาติ................................

อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี................ตรอก/ซอย...............ถนน......................ตําบล/แขวง...........................................

อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................โทรศัพท...................................โทรสาร................................ 

                       ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...............................

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ   โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการวา..........................................................

ตั้งอยู ณ เลขท่ี.......................หมูท่ี.................ถนน.......................ตําบลบานระกาศ  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ      

โทรศัพท...................................................โทรสาร....................................... 

                       พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

                       ๑.   สําเนาใบอนุญาตเดิม 

                       ๒.   สําเนาใบเสรจ็รับเงินคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเดิม      

                       ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

                                           (ลงชื่อ) ...........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต     

                                                    (...........................................................) 

                                             วันท่ี............................................................... 

                            

 

                                                                                                                                     ( มีตอ ) 

 

 

 



 

สวนของเจาหนาที่ 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.........................เดือน.....................................พ.ศ....................................

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     ครบ 

                                            ไมครบ คือ 

                                       ๑)......................................................................................       

                                       ๒)...................................................................................... 

 

                                         ( ลงชื่อ )..........................................................................                          

                                                   (......................................................................... 

                                         ตําแหนง......................................................................... 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

         (         )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้         

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

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

         (        )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ    

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

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

                                      ( ลงช่ือ ).............................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

                                                (............................................................) 

                                       ตําแหนง............................................................... 

                                       วันท่ี......................................................................    

                                                                                                               

                                                                                ( มีตอ )    

    

 

 



 

    ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

              (         ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้           

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

              (         ) เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ   

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

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

                                               ( ลงชื่อ )................................................................                  

                                                       (.................................................................) 

                                                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

                                                     วันท่ี............................................................ 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

              (         )  อนุญาตใหประกอบกิจการได  (      )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

                                               ( ลงชื่อ ) ..........................................................                             

                                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

                                                       วันท่ี.............................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

                                                                                        แบบ  อภ. ๕ 

                                      แบบคําขอรับใบแทน 

                ใบอนุญาต............................................................................ 

                                                                                 เขียนท่ี....................................................................... 

                                                                                  วันท่ี......................เดือน....................พ.ศ................. 

                    ขาพเจา..........................................................................อายุ...................ป...................สัญชาติ.................

อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...................ถนน....................ตําบล/แขวง............................................

อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................โทรศัพท...................................โทรสาร............................. 

                    ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอนายกองคการบริหาร 

สวนตําบลบานระกาศ    ดังตอไปนี้ 

                    (๑) ขาพเจาฯ ไดรับใบอนุญาต  ใหประกอบการ.......................................................................................

ประเภท..........................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.........................................ตารางเมตร 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี ......................หมูท่ี.................ถนน......................ตําบลบานระกาศ  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท...........................................................โทรสาร.....................................................................................................

ตามใบอนุญาต  เลมท่ี................เลขท่ี............../.............ออกใหเม่ือวันท่ี.............เดือน....................พ.ศ..............................                

                    (๒)  ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด  เม่ือวันท่ี...................เดือน...............พ.ศ......................... 

                    (๓)  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

                            (        )  เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

                            (        )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

                    ขาพเจาฯ ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

                                       ( ลงชื่อ )..............................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

                                                (............................................................) 

                                                                                                                                   ( มีตอ ) 

                                                                

 



 

 

สวนของเจาหนาที่ 

เลขท่ี..........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน...........................................พ.ศ....................................

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

                                           ไมครบ  คือ                    

                                         ๑)...........................................................................................................................                 

                                         ๒)...........................................................................................................................        

                                         ๓)........................................................................................................................... 

                                        ( ลงชื่อ ).................................................................. 

                                                  (..............................................................)                                                    

                                        ตําแหนง .............................................................. 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

               (      )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้                                     

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

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

              (        )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ                

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

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

                                      ( ลงชื่อ )..................................................................เจาพนักงานสาธารณสุข                            

                                               (...................................................................) 

                                      ตําแหนง................................................................... 

                                      วันท่ี......................................................................... 

 

 

 

 



 

 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

            (      ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้             

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

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

             (       ) เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

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

                                       ( ลงชื่อ )................................................................ 

                                                 (...............................................................) 

                                               ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

                                         วันท่ี.................................................................. 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

             (         )  อนุญาต                                            (        )   ไมอนุญาต 

                                         ( ลงชื่อ )...........................................................   

                                                  (............................................................) 

                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

                                           วันท่ี............................................................ 

 

 

 

 

 

 



                       

                                                                                                       แบบ  อภ. ๖ 

 

 
 

                                             ใบแทนใบอนุญาต 

                 ประกอบกิจการ.................................................................................................................. 
                                                                                  เลมท่ี..........................เลขท่ี................/..................... 

                  (๑) เจาพนักงานทองถ่ิน  อนุญาตให............................................................................อายุ........................ป  

สัญชาติ..................อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี....................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต........................

จังหวัด...............................โทรศัพท....................................โทรสาร........................................................... 

                   ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................................................................

ประเภท....................................................ตั้งอยู ณ เลขท่ี.................หมูท่ี.............ตําบล.....................อําเภอ......................

จังหวัด.................................โทรศัพท.................................โทรสาร............................. 

                   (๒) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน  

                   (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

                     โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได                   

                    (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ                   

                         (๔.๑)...................................................................................................................                                                 

                    (๕)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับนีอ้อกให ณ วันท่ี...................เดือน..............................พ.ศ...........................        

                    (๖)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี....................เดือน................................พ.ศ...........................  

                                                    ลงชื่อ................................................................                    

                                                         (..............................................................) 

                                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

คําเตือน ๑) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ถานประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   
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