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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจาก  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลบางจากโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางจากและนายอําเภอเมืองเพชรบุรี   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจาก  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางจากตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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    “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบางจาก 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

       (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน 

       (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

     (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

    (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การแรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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     (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

     (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  ขนสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

     (๒.๕) การตม  การตาก  การเผา  เปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนาย  การเรขายและการขายในตลาดสด 

     (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว      

เขาสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

    (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ      

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

     (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

     (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

     (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก

สัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

     (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

     (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
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      (๓.๙) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๑๐) การประกอบกิจการ  การทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ       

    (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

    (๓.๑๔) การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

    (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู   

    (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

    (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

    (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

    (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค   

    (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

    (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเ พ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

    (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

    (๓.๒๕) การผลิตน้ํ าแข็ง   ยกเวนการผลิตเ พ่ือใช ในสถานที่ จําหนายอาหาร 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป 
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  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง 

     (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  กาบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

     (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

     (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑) การอัด  การสกัดน้ํามันจากพืช 

     (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

     (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

     (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

     (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

     (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

     (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑)             

     (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๔) การเคลือบ  การชุบ  โลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 
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     (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ

ใน  (๖.๑) 

     (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกัน 

สนิมยานยนต 

     (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกีย่วกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

     (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

     (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

     (๗.๖)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

     (๗.๗)  การปะ  การเชื่อมยาง 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักรหรือการพน  การทา 

สารเคลือบเงา  สี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

     (๘.๔) การอบไม 

     (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

     (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ   



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๘.๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

      (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๒) การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่น  ในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นใดทํานองเดียวกัน 

      (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

      (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

รานอาหาร  สถานบริการหรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดี่ยวกัน  ยกเวน

กิจการใน  (๙.๑)               

      (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสง  หรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ    

“ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม” 

    (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ํ าหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแต 

การใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

    (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือฝกซอมกอลฟ 



 หนา   ๑๘ 
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  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

       (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย

กี่กระตุกตั้งแตหากี่ขึ้นไป 

       (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

       (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

       (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

       (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแตหาเครื่องขึ้นไป 

       (๑๐.๖) การพิมพผาหรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

       (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

       (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

    (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

       (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

       (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

       (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

       (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

       (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

       (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

       (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

       (๑๑.๘) การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

        (๑๑.๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

      (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย    

      (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

       (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือตัวทําละลาย 

       (๑๒.๒) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

       (๑๒.๓) การผ ลิต   การก ล่ัน   การสะสม  การขนส งน้ํ ามันป โตร เ ลียม   

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   

       (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

       (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

       (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

และเบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

       (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

       (๑๒.๘) การผลิต  สีหรือน้ํามันผสมสี 

       (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมภาพยนตร 

      (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

      (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

      (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง   

      (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

      (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  สารกําจัดศัตรูพืช  หรือ    

พาหะนําโรค 

      (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 



 หนา   ๒๐ 
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  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

       (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดี่ยวกันดวยเครื่องจักร 

       (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

       (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

       (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

       (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

       (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

       (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑทีใชแลว 

       (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

       (๑๓.๙) การกอสราง 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  เพ่ือปองกัน

อันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

   (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

     (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ    ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี ้

     (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

     (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

     (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ี เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร            

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
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ขอ  ๑๓  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตอง 

มีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางจากประกาศกําหนด 
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ขอ  ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

   (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว

ระบายน้ําไดสะดวก 

   (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยู

อาศัยใกลเคียง 

   (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ํา

โสโครก  ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาว  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

   (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

   (๘) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

   (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูใน

สถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) สถานท่ีเล้ียงสัตว  ที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

  (๑๑) สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
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  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

ขอ  ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให      

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๑  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางจากเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบางจาก 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางจากกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวา                      

   (๑)  ผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ัง

พักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางจากเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วิชา  ทองยืน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางจาก 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา อัตราคาธรรมเนียม 
๑ กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 

๑.๑  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 
    ๑.๑.๑  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
          (๑)  ตั้งแต  ๒๐  –  ๔๐  ตัว 
          (๒)  ตั้งแต  ๔๑  –  ๑๐๐  ตัว 
          (๓)  ตั้งแต  ๑๐๑  ตวัข้ึนไป 
    ๑.๑.๒  การเลี้ยงสุกร 
          (๑)  ตั้งแต  ๒๐  –  ๔๐  ตัว 
          (๒)  ตั้งแต  ๔๑  –  ๑๐๐  ตัว 
          (๓)  ตั้งแต  ๑๐๑  ตวัข้ึนไป 
    ๑.๑.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ 
          (๑)  ตั้งแต  ๒๐  –  ๔๐  ตัว 
          (๒)  ตั้งแต  ๔๑  –  ๑๐๐  ตัว 
          (๓)  ตั้งแต  ๑๐๑  ตวัข้ึนไป 
    ๑.๑.๔  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก 
          (๑)  ตั้งแต  ๕๐  –  ๒๐๐  ตัว 
          (๒)  ตั้งแต  ๒๐๑  ตวัข้ึนไป 

 
 
 

๑๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

 
๑๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

 
๑๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๒  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
    ๑.๒.๑  ตั้งแต  ๒๐  –  ๔๐  ตัว 
    ๑.๒.๒  ตั้งแต  ๔๑  ตัวข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๓  การประกอบกิจการ  เลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  
ท้ังนี ้ จะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

๕๐๐ 

๒ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
๒.๑  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายใน
ตลาดและฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    ๒.๑.๑  ตั้งแต  ๕  –  ๒๕  ตัว 
    ๒.๑.๒  ตั้งแต  ๒๖  –  ๑๐๐  ตัว 
    ๒.๑.๓  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 ๒.๒  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก 
    ๒.๒.๑  ไมเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม 
    ๒.๒.๒  เกินกวา  ๑๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๒.๓  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังไมไดแปรรูป 
    ๒.๓.๑  ไมเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม 
    ๒.๓.๒  เกินกวา  ๑๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๒.๔  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๕๐๐ 



๒ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา อัตราคาธรรมเนียม 
 ๒.๕  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
๕๐๐ 

 ๒.๖  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  
เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 
    ๒.๖.๑  โดยใชแรงงานคน 
    ๒.๖.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๒.๗  การผลิต  การโม  การปน  การผสม  การบรรจุ  การสะสม 
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช 
เพ่ือเปนอาหารสัตว  ไดแก  โรงผลิต 

๑,๕๐๐ 

 ๒.๘  การสะสมหรือการลางครั่ง ๑,๐๐๐ 
๓ กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

๓.๑  การผลิตเนย  เนยเทียม 
 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๒  การผลิตกะปน้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว   

หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๑,๐๐๐ 

 ๓.๓  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 

 ๓.๔  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 

 ๓.๕  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 

 ๓.๖  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 

 ๓.๗  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 
    ๓.๗.๑  ไมเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัมตอวัน 

       ๓.๗.๒  เกินกวา  ๑๐๐  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 ๓.๘  การผลิตแบะแซ ๕๐๐ 
 ๓.๙  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๐  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ ๕๐๐ 
 ๓.๑๑  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๕๐๐ 

 ๓.๑๒  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  น้ําดื่มชนิดตาง ๆ  
บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๓  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล ๕๐๐ 
 ๓.๑๔  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๕  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู ๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๖  การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ 
   



๓ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา อัตราคาธรรมเนียม 
 ๓.๑๗  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๘  การผลิตผงชูรส ๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๙  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๐  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๕๐๐ 

 ๓.๒๑  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มผงชนิดอ่ืน ๆ ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๒  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๕๐๐ 
 ๓.๒๓  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

        ๓.๒๓.๑  ตั้งแต  ๑๐  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๓๐  กิโลกรัมตอวัน 
        ๓.๒๓.๒  เกินกวา  ๓๐  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัมตอวัน 
        ๓.๒๓.๓  เกินกวา  ๑๐๐  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๔  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๕  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
๑,๐๐๐ 

 ๓.๒๖  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
๔ กิจการเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง 

๔.๑  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
 

๕๐๐ 
 ๔.๒  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง  ๆ ๒,๐๐๐ 
 ๔.๓  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ 
 ๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 
 ๔.๕  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ๑,๐๐๐ 

๕ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
๕.๑  การอัด  การสกัดน้ํามันจากพืช 

 
๑,๐๐๐ 

 ๕.๒  การลาง  การอบ  การรวม  การสะสมยางดิบ 
    ๕.๒.๑  การลาง  การรม 
    ๕.๒.๒  การสะสมสมยางดิบ 

(๑)  ไมเกิน  ๕  ตัน 
(๒)  เกินกวา  ๕  ตัน  แตไมเกิน  ๑๐  ตัน 
(๓)  เกินกวา  ๑๐  ตันข้ึนไป 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๕.๓  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร  โดยใชแรงเครื่องจักร 
๑,๕๐๐ 

 ๕.๔  การสีขาวดวยเครื่องจักร ๘๐๐ 
 ๕.๕  การผลิตยาสูบ  โดยใชแรงเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๕.๖  การขัด  การกะเทาะ  การเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 



๔ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา อัตราคาธรรมเนียม 
 ๕.๗  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๘๐๐ 
 ๕.๘  การตาก  การสะสมหรือขนถายมันสําปะหลัง ๕๐๐ 

๖ กิจการเก่ียวกับโลหะและแร 
๖.๑  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือ
เครื่องใชตาง ๆ 
    ๖.๑.๑  โดยใชแรงงานคน 
    ๖.๑.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 
     
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๖.๒  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ      
ใน  ๖.๑ 

๑,๐๐๐ 

 ๖.๓  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

๓๐๐ 

 ๖.๔  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

๑,๐๐๐ 

 ๖.๕  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด   
ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

๑,๕๐๐ 

 ๖.๖  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๑,๕๐๐ 
๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๗.๑  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกัน
สนิมยานยนต 
      ๗.๑.๑  การตอประกอบประกอบเครื่องยนต 
      ๗.๑.๒  การเคาะ  ปะผุ  พนสี  พนสารกันสนิม 

 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๗.๒  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๕๐๐ 

 ๗.๓  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอม 
หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
    ๗.๓.๑  การตอ  ประกอบเครื่องจักร  เครื่องยนต  รถยนต  เรือยนต      
เรือกลไฟ 
    ๗.๓.๒  การซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต  รถยนต  เรือยนต  เรือกลไฟ 
    ๗.๓.๓  การลาง  การอัดฉีด  ยานยนต 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๗.๔  การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐ 
 ๗.๕  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

    ๗.๕.๑  การผลิตแบตเตอรี่ 
    ๗.๕.๒  การซอม  การอัด  แบตเตอรี่ 

 
๒,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 ๗.๖  การปะ  การเชื่อมยาง 
    ๗.๖.๑  การปะยาง 
    ๗.๖.๒  การเชื่อมยาง 

 
๕๐ 

๒,๐๐๐ 
 ๗.๗  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๑๐๐ 



๕ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา อัตราคาธรรมเนียม 
๘ กิจการเก่ียวกับไม 

๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ 
 

๒,๐๐๐ 
 ๘.๒  การเลื่อย  การขัด  การซอย  การไส  การเจาะ  การขุดรอง   

การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
๑,๐๐๐ 

 ๘.๓  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน   
การทาสารเคลือบเงา  สี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

๕๐๐ 

 ๘.๔  การอบไม ๑,๕๐๐ 
 ๘.๕  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๘.๖  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๑,๐๐๐ 
 ๘.๗  การผลิตกระดาษตาง ๆ ๑,๕๐๐ 
 ๘.๘  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน  เพ่ือขายปลีก  ขายสง  หรือมีไว 

เพ่ือจําหนาย 
๓๐๐ 

๙ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด ๒,๐๐๐ 
 ๙.๒  การประกอบกิจการ  สถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร ๒,๐๐๐ 
 ๙.๓  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

      ๙.๓.๑  หองพักไมเกิน  ๒๐  หอง 
      ๙.๓.๒  หองพักตั้งแต  ๒๑ - ๑๐๐  หอง  แตไมเกิน  ๑๐๐  หอง 
      ๙.๓.๓  หองพักตั้งแต  ๑๐๑  หองข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๙.๔  การประกอบกิจการ  หอพักอาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา   
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

 ๙.๕  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
      ๙.๕.๑  ไมเกิน  ๕๐๐  ท่ีนั่ง 
      ๙.๕.๒  ตั้งแต  ๕๐๑  ท่ีนั่ง  แตไมเกิน  ๗๐๐  ท่ีนั่ง 
      ๙.๕.๓  ตั้งแต  ๗๐๑  ท่ีนั่งข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๙.๖  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   
คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๗  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ 
 ๙.๘  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบการเลนอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ 

 ๙.๙  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓๐๐ 

 ๙.๑๐  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธี
อ่ืนใด  เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๑  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม ๑,๐๐๐ 
 



๖ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา อัตราคาธรรมเนียม 
 ๙.๑๒  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๓  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐ 
 ๙.๑๔  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  การทอผาดวย

ก่ีกระตุก  ตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
๑,๐๐๐ 

๑๐ กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 
๑๐.๑  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

 
๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๒  การปนดายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๑๐.๓  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ  ดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 
 ๑๐.๔  การเย็บผาดวยเครื่องจักร  ตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 

        ๑๐.๔.๑  เกินกวา  ๕  เครื่อง  แตไมเกิน  ๑๐  เครื่อง 
        ๑๐.๔.๒  เกินกวา  ๑๐  เครื่องข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๘๐๐ 

 ๑๐.๕  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ ๘๐๐ 
 ๑๐.๖  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
 ๑๐.๗  การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

        ๑๐.๗.๑  โดยใชแรงคน 
        ๑๐.๗.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๘๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 
๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๒  การระเบิด  การโม  การปนหิน  ดวยเครื่องจักร ๔,๐๐๐ 
 ๑๑.๓  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๔  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

        ๑๑.๔.๑  ไมเกิน  ๑  ตัน 
        ๑๑.๔.๒  เกินกวา  ๑  ตัน  แตไมเกิน  ๑๐  ตัน 
        ๑๑.๔.๓  เกินกวา  ๑๐  ตันข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๖  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหิน  เปนสิ่งของตางๆ ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

หรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  
ฝาเพดาน  ทอน้ํา   

๑,๐๐๐ 
 

 ๑๑.๙  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว ๒,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย ๒,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๑  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๒,๐๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
๑๒.๑  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  
หรือสารตัวทําละลาย 

 
    ๒,๐๐๐ 

 



๗ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา อัตราคาธรรมเนียม 
 ๑๒.๒  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

        ๑๒.๒.๑  การผลิต  หรืออัดแกส 
        ๑๒.๒.๒  การสะสมแกส  ไมเกิน  ๑๕๐  กิโลกรัม 
        ๑๒.๒.๓  การสะสมแกส  เกินกวา  ๑๕๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๒,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๘๐๐ 

 ๑๒.๓  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม   
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
       ๑๒.๓.๑  รานขายปลีก 
       ๑๒.๓.๒  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  (ปม) 
       ๑๒.๓.๓  คลังน้ํามัน 

 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๔  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗.๑ ๕๐๐ 
 ๑๒.๕  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก   

เซลลูลอยด         
๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๖  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 
 ๑๒.๗  การโม  การบดชัน ๘๐๐ 
 ๑๒.๘  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๙  การผลิต  การลางฟลมถายรูป  หรือฟลมภาพยนตร ๒๐๐ 
 ๑๒.๑๐  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๒  การผลิต  การบรรจุ  เคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๖  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  การกําจัดศัตรูพืชหรือ

พาหะนําโรค 
๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๗  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  กาว ๑,๐๐๐ 
๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 

๑๓.๑  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน  ดวยเครื่องจักร 
 

๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๒  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 
๕๐๐ 

 ๑๓.๓  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 
 ๑๓.๔  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๕๐๐ 
 ๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๕๐๐ 
 ๑๓.๖  การประกอบกิจการ  โกดังสินคา ๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๕๐๐ 
 ๑๓.๘  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 
 ๑๓.๙  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๑,๐๐๐ 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ............................................................. 

คําขอเลขท่ี  .............../................. 

เขียนท่ี  …………………….…………………..…….….….. 

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

  ๑.  ขาพเจา  ...........................…………………………..…..….อายุ…….........ป  สัญชาติ..….……………… 

โดย  ..........................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม  ..............................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี…….………….หมูท่ี…….…..... 

ตรอก/ซอย……………………………..………ถนน……………….….…...………………..ตําบล……………...…………………………..…. 

อําเภอ………………..………จังหวัด…………………………หมายเลขโทรศัพท  …….…………………..ผูขออนุญาต 

๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

(  )  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

(  )  สําเนาทะเบียนบาน 

(  )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  หนังสือใหความเห็นชอบ 

      การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

(  )  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(  )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(  )  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(  )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

 ๑.  ........................................................................................................................... 

 ๒.  ........................................................................................................................... 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

. 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (  )  ครบ 

    (  )  ไมครบ  คือ 

 ๑.  ........................................................................... 

 ๒.  ........................................................................... 

 ๓.  ........................................................................... 

 

 

 

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

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

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

 

*************************************************************************************************** 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (  )  ครบ 

    (  )  ไมครบ  คือ 

 ๑.  ........................................................................... 

 ๒.  ........................................................................... 

 ๓.  ........................................................................... 

ดังนั้น   กรุณานํา เอกสารหลักฐานท่ียั ง ไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจ าพนักงานทอง ถ่ิน 

ภายใน..................วัน  นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

 

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

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

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



แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ………………………………………………………….. 

คําขอเลขท่ี  .............../  ................. 

เขียนท่ี…………………………………..………….. 

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

๑. ขาพเจา...…………………………..….…...……...………..….อายุ…….........ป  สัญชาติ….………………… 

โดย  ............................................................................................................  ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม...............................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี…….………….หมูท่ี…….…...... 

ตรอก/ซอย…………….……..…………………..……..ถนน………….………….…...…………../ตําบล……………...……………..….

อําเภอ……………..………จังหวัด………………….…….หมายเลขโทรศัพท…….……………………………….ผูขออนุญาต 

๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

(  )  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

(  )  สําเนาทะเบียนบาน 

(  )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  หนังสือใหความเห็นชอบ 

      การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

(  )  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(  )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(  )  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(  )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

๑.  ............................................................................................................................ 

๒.  ............................................................................................................................ 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (  )  ครบ 

    (  )  ไมครบ  คือ 

 ๑.  ........................................................................... 

 ๒.  ........................................................................... 

 ๓.  ........................................................................... 

 

 

 

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

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

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

 

*************************************************************************************************** 

 

สวนของผูขอตออายุใบอนุญาต 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (  )  ครบ 

    (  )  ไมครบ  คือ 

 ๑.  ........................................................................... 

 ๒.  ........................................................................... 

 ๓.  ........................................................................... 

ดังนั้น   กรุณานํา เอกสารหลักฐานท่ียั ง ไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจ าพนักงานทอง ถ่ิน

ภายใน  ..................  วัน  นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

 

 

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

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

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

 



 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ...................................... 

เลมท่ี  ………….เลขท่ี  ……….…./………..…… 

๑.  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให  ……………………………….….……….......สัญชาต…ิ……………….… 
อยูบานเลขท่ี…….….หมูท่ี………..ตําบล…..……………..………อําเภอ…….……..……….…จังหวัด.............…………………..…
หมายเลขโทรศัพท  …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ………………………………………………….ประเภท…………………………………..  
ตั้งอยูเลขท่ี……...….หมูท่ี…….….ตําบล…………..………….……อําเภอ………..….………จังหวัด…………….……………………..
หมายเลขโทรศัพท..………….…..…………………….. 

เสียคาธรรมเนียมปละ…..……….……..….บาท  (………………………………………………….….…………)      
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……………..เลขท่ี………..………..ลงวันท่ี……………………………………….….... 

๒.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดระบุชื่อ 

๓.  หากปรากฏในภายหลังวา  การประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้  เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

๔.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
๔.๑  ……………………………………………………………………………………….………………………………. 
๔.๒  …………………………………………………………………………………..……….…….…………………… 
๔.๓  ..………………………………………………………………………………………….…………………….…... 

  ๕.  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.................เดือน....................................พ.ศ................... 

๖.  ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี……………..….เดือน…………………….……….พ.ศ.…………… 
 

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

                                                                      ตําแหนง  ................................................ 
    เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน    ๑.  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ   

                   ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

              ๒.  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 



รายการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี/เลขท่ี/วัน/เดือน/ป 

(ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ  อภ. ๖   

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

 

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

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

ขาพเจา  (นาย,  นาง,  นางสาว).....................................................................................................   

เปนบุคคลธรรมดา  อาย.ุ............................ป  สัญชาติ.......................................หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี   
          อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.............
ถนน..........................ตําบล.................................อําเภอ....................................จังหวัด............................................
โทรศัพท......................โทรสาร......................เปนนิติบุคคลประเภท...................จดทะเบียนเม่ือ..............................
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...................หมูท่ี...............ตรอก  /  ซอย........................ถนน....................................................
ตําบล..................................อําเภอ...........................จังหวัด................................โทรศัพท.......................................
โทรสาร.............................................  โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้   

๑. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี.......................... 
หมูท่ี...................................ตรอก/ซอย................................ถนน................................ตําบล......................................
อําเภอ..........................จังหวดั...................................โทรศัพท................................โทรสาร.....................................   

๒. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................อยูบานเลขท่ี............................... 
หมูท่ี...................................ตรอก/ซอย..........................ถนน.....................................ตําบล.......................................
อําเภอ........................................จังหวัด.........................................................โทรศัพท...............................................
โทรสาร................................................เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  เลมท่ี..................เลขท่ี...........ป............ประกอบกิจการ....................................................
ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..............................................................ลําดับท่ี..............................
โดยใชชื่อสถานปะรกอบการวา..................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี..............................หมูท่ี...................
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตําบล.......................................อําเภอ......................................
กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท  ....................................................โทรสาร................................กําลังเครื่องจักรโดยรวม  
....................แรงมา  (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง.................................................หอง   
หรือจํานวนท่ีนั่ง..................ท่ีนั่ง  กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว..............................ตัว)  
จํานวนคนงาน...........................................คน  อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี….............ตารางเมตร  ขอยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจา  
ดังกลาวขางตน  � สูญหาย  � ถูกทําลาย  � ชํารุดในสาระสําคัญ  โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  
ดังนี้   

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ   
(ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)   

๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ   
๓.  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ   
๔.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
     ผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   

 

 

 



-  ๒  –   
 

๕.  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได   

     โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

๖.  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  (กรณีผูขอรับใบแทน 

        ใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

๗.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

 ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

๘.  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

๙.  กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ  ใหนําใบอนุญาตเดิมท่ีชํารุดนั้นมาแสดง   

๑๐.  อ่ืน ๆ      

(ระบุ)................................................................................................................................... 

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

 

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ   
 

 

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