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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานคาย 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานคายวาดวยกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑   

และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลบานคายโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานคาย 

และนายอําเภอเมืองชัยภูมิ  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานคาย  เรื่อง  กิจการที่เปน 

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตพ้ืนที่องคการบริการสวนตําบลบานคาย  ตั้งแตเมื่อไดประกาศ 

ไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานคายแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานคาย  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

  บรรดาขอบัญญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานคายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบ  กิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานคาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบานคาย 

    (๖.๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
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   (๖.๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

     (๖.๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

   (๖.๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๖.๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๖.๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖.๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 

   (๖.๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๖.๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๖.๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๖.๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๖.๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๖.๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๖.๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๖.๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๖.๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา   

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖.๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖.๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๖.๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร

จากสัตว  พืช  ยกเวนสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๖.๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖.๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๖.๓.๘) การผลิตแบะแซ 

   (๖.๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด    

   (๖.๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๖.๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖.๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่ม 

ชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖.๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๖.๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๖.๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๖.๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

   (๖.๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๖.๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

   (๖.๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๖.๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖.๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๖.๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖.๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

   (๖.๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 
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   (๖.๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๖.๓.๒๖) การเก็บการถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมา

ขึ้นไป 

  (๖.๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ

ชําระลาง 

   (๖.๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๖.๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน   แชมพู  ผ า เ ย็น  กระดาษเย็น  

เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๖.๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๖.๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๖.๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๖.๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๖.๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๖.๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๖.๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๖.๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๖.๕.๕) การผลิตยาสูบ 

   (๖.๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๖.๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

   (๖.๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๖.๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖.๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือ

เครื่องใชตาง ๆ 



หนา   ๓๑๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๖.๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  

(๖.๖.๑) 

   (๖.๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๖.๑) 

   (๖.๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๖.๑) 

   (๖.๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการใน  (๖.๖.๑) 

   (๖.๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๖.๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๖.๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม 

ยานยนต 

   (๖.๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรือ

อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องหรือเครื่องกล 

   (๖.๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๖.๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๖.๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๖.๗.๖) การปะการเชื่อมยาง 

   (๖.๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๖.๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๖.๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๖.๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 



หนา   ๓๑๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๖.๘.๓) การประดษิฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร 

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จ  ผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๖.๘.๔) การอบไม 

   (๖.๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๖.๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๖.๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๖.๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน  

  (๖.๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๖.๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๖.๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  

(๖.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๖.๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต

เปนการใหบริการใน  (๖.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๖.๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖.๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖.๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๖.๙.๗) การจัดใหมกีารแสดงดนตร ี เตนราํ  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๖.๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการใน  (๖.๙.๑) 

   (๖.๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลน

อื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖.๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



หนา   ๓๑๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๖.๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม

ทางโภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการ

ใหบริการใน  (๖.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๖.๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๖.๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสถานฝกซอมกอลฟ 

   (๖.๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร  และส่ิงแวดลอม 

   (๖.๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

  (๖.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๖.๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอ

ผาดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๖.๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๖.๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๖.๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๖.๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๖.๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖.๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๖.๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖.๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖.๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖.๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๖.๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผา

หินปูน 



หนา   ๓๑๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๖.๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ

สวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๖.๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๖.๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

   (๖.๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๖.๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๖.๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๖.๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๖.๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๖.๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๖.๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๖.๗.๑) 

   (๖.๑๒.๖) การประดิษฐ ส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖.๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

   (๖.๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๖.๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๖.๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖.๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖.๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๖.๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๖.๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๖.๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 



หนา   ๓๑๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๖.๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ

พาหะนําโรค 

   (๖.๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว   

  (๖.๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๖.๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดยีวกนัดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ  

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

   (๖.๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖.๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๖.๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖.๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๖.๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๖.๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๖.๑๓.๙) การกอสราง 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  โบราณสถาน  ศาสนสถาน  วัด  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด 

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 



หนา   ๓๑๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๙.๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ 

ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง

ชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๙.๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๙.๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูก

สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่น

ใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา

ดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะดังนี้ 

  (๑๑.๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

  (๑๑.๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานคาย  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย 

  (๑๑.๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 



หนา   ๓๑๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหาร  หรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลบานคาย  วาดวยสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน   

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 

  (๑๖.๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 

หกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๑๖.๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด  ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ  

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ

อันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 



หนา   ๓๒๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตาม  ขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลบานคายกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบตัิตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ตามที่กําหนดไว  ตั้งแต

ขอ  ๗  ถึงขอ  ๑๗ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไม

ถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราว

เดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไม

ถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู

ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  

ขอ ๒๒ ในการออกใบอนุญาตตาม  ขอ  ๒๑  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข

โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว



หนา   ๓๒๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได  ใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับ

สถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา

สละสิทธิ์ 

ขอ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานคายเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตหมดอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน  ใบอนุญาต

หมดอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคาง

ชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน     

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาหลายประเภทในขณะและสถานท่ีแหงเดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทท่ีมีอัตรา

สูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบานคาย 



หนา   ๓๒๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๙ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานคายกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๒๙.๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒๙.๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๓๑.๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๓๑.๒) ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ  

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓๑.๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ

ขอบัญญัตินี้  หรือ  เงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี



หนา   ๓๒๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวัน

ปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ทวีศักดิ์  พรไพศาล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานคาย 

 



อัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลบานคาย 

เรื่อง  กจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

๓ 

 

 

 

 

๔ 

 

 

๕ 

 

 

๖ 

ประเภทท่ี ๑  กจิการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 

 การเลี้ยงสุนัข มา โค กระบอื 

            (๑)  ตัง้แต  ๑๐ – ๒๐  ตัว 

            (๒)  ตัง้แต  ๒๑ – ๕๐ ตัว  

            (๓)  ตัง้แต  ๕๑  ตวั ขึ้นไป 

การเลี้ยงสุกร 

            (๑)  ตัง้แต  ๕ – ๒๐  ตัว 

            (๒)  ตัง้แต  ๒๑  ตวั ขึ้นไป 

การเลี้ยง เปด หาน 

            (๑)  ตัง้แต  ๑๐๐  - ๕๐๐  ตัว 

            (๒)  ตัง้แต  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตัว 

            (๓)  ตัง้แต  ๑๐๐๑ – ๒,๐๐๐  ตัว 

            (๔)  ตัง้แต  ๒,๐๐๑  ตัว ขึ้นไป 

การเลี้ยงไก 

            (๑)  ตัง้แต  ๑๐๑  -  ๒๐๐  ตัว 

            (๒)  ตัง้แต  ๒๐๑  ตัว ขึ้นไป 

การเลี้ยง แพะ แกะ  

            (๑) การเลี้ยงตัง้แต  ๕-๒๐  ตัว 

            (๒) การเลี้ยงตัง้แต  ๒๑  ตัว ขึ้นไป      

แมลง 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๗๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๗ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้าํนม 

ก. ไมเกิน  ๑๐  ตัว 

ข.  ตัง้แต  ๑๑ - ๓๐  ตัว 

ค.  ตัง้แต  ๓๑  ตัว ขึ้นไป 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๘ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรอืธุรกิจอืน่ใดอนัมลีักษณะทาํนอง

เดยีวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรอืเพื่อประโยชนของกิจการนัน้ ทัง้นี้ จะมกีาร

เรยีกเก็บคาดูหรอืคาบริการไมวาทางตรงหรอืทางออมหรอืไมก็ตาม 

 

 

๒๐๐ 

 

  



ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

๙ 

ประเภทท่ี ๒  กจิการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลติภัณฑ 

การฆาสัตว ยกเวนในสถานทีจ่ําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการ

ฆาเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

     ก. การฆาเปด  ไก  หาน 

     ข. การฆาโค  กระบอื  สกุร 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑๐ การฟอกหนังสัตว ขนสตัว การสะสมหนงัสัตว ขนสัตวทีย่ังมไิดฟอก ๑,๐๐๐ 

๑๑ การสะสมเขาสตัว กระดูกสัตวที่ยังมไิดแปรรูป ๑,๐๐๐ 

๑๒ การเค่ียวหนังสตัว เอ็นสตัว ไขสัตว ๕๐๐ 

๑๓ การตม การตาก การเผาเปลอืกหอย เปลอืกปู เปลอืกกุง ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 

 

๒๐๐ 

๑๔ การประดษิฐเครื่องใชหรอืผลติภัณฑอื่น ๆ จากเปลอืกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว   

หนังสัตว ขนสตัว หรอืสวนอื่น ๆ ของสัตว 

 

๕๐๐ 

๑๕ การผลติ การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรอืการกระทํา

อื่นใดตอสัตวหรอืพชื หรอืสวนหนึง่สวนใดของสตัวหรอืพชื เพื่อเปนอาหารสตัว 

เชน โรงงานทําอาหารสัตว 

        ก. สะสมอาหารสัตวไมเกิน  ๒๐๐  กิโลกรัม 

        ข. สะสมอาหารเกินกวา  ๒๐๐  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

   ค. สะสมอาหารเกินกวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑๖ การสะสมหรอืการลางคร่ัง ๒๐๐ 

 

๑๗ 

ประเภทท่ี ๓  กจิการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าดื่ม 

การผลติเนย เนยเทยีม 

 

๓๐๐ 

๑๔ การผลติกะป น้ําพริกแกง น้าํพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบดูู ไตปลา เตาเจี้ยว 

ซอีิ้ว หอยดอง หรอืซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลติเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

 

๕๐๐ 

๑๕ การผลติ การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลติเพื่อบริโภค

ในครัวเรอืน 

 

๕๐๐ 

๑๖ การตากเนื้อสตัว การผลติเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลติเพื่อ

บริโภคในครัวเรอืน 

 

๕๐๐ 

๑๗ การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรอืวธิอีื่นใดในการผลติอาหารจากสตัว    พชื 

ยกเวนในสถานที่จาํหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลติเพือ่

บริโภคในครัวเรอืน 

 

 

๕๐๐ 

 

 

 



ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑๘ การเค่ียวน้ํามันหม ูการผลติกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตัง้ ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลติเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

 

 

๕๐๐ 

๑๙ การผลติเสนหมี ่ขนมจนี กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอี๋ 

       ก. ไมใชเครื่องจักร 

       ข. ใชเครื่องจักร 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐ การผลติแบะแซ ๒๐๐ 

๒๑ การผลติอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรอืภาชนะอื่นใด 

      ก. ไมใชเครื่องจักร 

      ข. ใชเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒๒ การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 

      ก.  ไมใชเครื่องจักร 

      ข.  ใชเครื่องจักร 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๒๓ การแกะการลางสตัวน้าํที่ไมใชสวนหนึง่ของกิจการหองเยน็ ยกเวนการผลติเพื่อ 

บริโภคในครัวเรอืน 

      ก.  ไมใชเครื่องจักร 

      ข.  ใชเครื่องจักร 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒๔ การผลติน้ําอัดลม น้ําหวาน น้าํโซดา น้าํถ่ัวเหลอืง เครื่องดืม่ชนดิตาง ๆ บรรจุ

กระปอง ขวด หรอืภาชนะอื่นใดยกเวนการผลติเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

     ก.  ไมใชเครื่องจักร 

ข.  ใชเครื่องจักร 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒๕ การผลติ การแบงบรรจุน้าํตาล ๒,๐๐๐ 

๒๖ การผลติ ผลติภัณฑจากน้ํานมวัว ๒,๐๐๐ 

๒๗ การผลติ การแบงบรรจุเอทลิแอลกอฮอล สุรา เบยีร น้ําสมสายชู ๒,๐๐๐ 

๒๘ การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ 

๒๙ การผลติลูกช้ินดวยเครื่องจักร 

     ก.  เครื่องจักรที่มกํีาลังตัง้แต  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

     ข.  เครื่องจักรที่มกํีาลงัเกิน  ๑๐  แรงมา ขึ้นไป 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๓๐ การผลติผงชูรส ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๓๑ การผลติน้ํากลั่น น้ําบริโภค 

ก. ไมใชเครื่องจักร 

ข. ใชเครื่องจักร 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๓๒ การตาก การหมัก การดองผกั ผลไม หรอืพชือยางอื่น ยกเวนการผลติเพื่อบริโภค

ในครัวเรอืน 

 

๕๐๐ 

๓๓ การผลติ การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรอืเครื่องดืม่ชนดิผงอื่น ๆ 

      ก.  ไมใชเครื่องจักร 

 ข.  ใชเครื่องจักร 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๓๔ การผลติไอศกรีม ยกเวนการผลติเพื่อบริโภคในครัวเรอืน ๑,๐๐๐ 

๓๕ การผลติบะหมี่ มักกะโรน ีหรอืผลติภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลงึกัน ๕๐๐ 

๓๖ การประกอบกิจการหองเยน็ แชแข็งอาหาร ๕๐๐ 

๓๗ การผลติน้ําแขง็   ยกเวนการผลติเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร   และเพือ่การ

บริโภคในครัวเรอืน 

ก. พื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

ข. พื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓๘ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มกํีาลังตัง้แต ๕ แรงมาขึ้นไป 

ก. เครื่องจักรที่มีกําลังตัง้แต  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐ แรงมา 

ข. เครื่องจักรที่มกํีาลังเกิน  ๑๐  แรงมา ขึ้นไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๓๙ 

ประเภทท่ี ๔  กจิการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย 

                      เครื่องสําอางผลติภัณฑชําระลาง 

การผลติ การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

ก. เครื่องจักรที่มีกําลังตัง้แต  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

      ข.   เครื่องจักรที่มกํีาลงัเกิน  ๑๐  แรงมาขึ้นไป 

 

 

 

๑,๒๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๔๐ การผลติ การบรรจุยาสฟีน แชมพู ผาเยน็ กระดาษเยน็ เครื่องสาํอางตาง ๆ 

       ก.   ใชเครื่องจักร 

       ข.   ไมใชเครื่องจักร 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๔๑ การผลติสาํล ีผลติภัณฑจากสําล ี ๑,๐๐๐ 

๔๒ การผลติผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 

๔๓ การผลติสบู ผงซักฟอก ผลติภัณฑชําระลางตาง ๆ ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 



ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

๔๔ 

 

ประเภทท่ี ๕  กจิการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพชื 

      ก.   ไมใชเครื่องจักร 

      ข.   ใชเครื่องจักร 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๔๕ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดบิ ๑,๐๐๐ 

๔๖ การผลติแปงมนัสาํปะหลัง แปงสาคูหรอืแปงอื่น ๆ ในทํานองเดยีวกันดวยเครื่องจักร  

๑,๕๐๐ 

๔๗ การผลติแปงมนัสาํปะหลัง แปงสาคูหรอืแปงอื่น ๆ ในทํานองเดยีวกันดวยเครื่องจักร  

๑,๕๐๐ 

๔๘ การสขีาวดวยเครื่องจักร 

      ก.  ใชเครื่องจักรที่มกํีาลงัไมเกิน  ๒๕  แรงมา 

      ข.  ใชเครื่องจักรที่มกํีาลงัเกินกวา ๒๕  แรงมาขึ้นไป 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๙ การผลติยาสูบ 

      ก.  ไมใชเครื่องจักร 

      ข.  ใชเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพชื การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๕๑ การผลติ การสะสมปุย 

 ก. ผลติปุย 

 ข. สะสมปุย     

      (๑)  สะสมปุยไมเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม 

      (๒)  สะสมปุยเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม ขึ้นไป 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๒ การผลติใยมะพราวหรอืวัตถุคลายคลงึดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๕๓ การตาก การสะสมหรอืการขนถายมนัสาํปะหลัง ๒,๐๐๐ 

 

๕๔ 

ประเภทท่ี ๖  กจิการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรอืแร 

การผลติโลหะเปนภาชนะ เครื่องมอื เครื่องจักร อุปกรณหรอืเครื่องใชตาง ๆ 

       ก.  ไมใชเครื่องจักร 

       ข.  ใชเครื่องจักร 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๕๕ การหลอม การหลอ การถลุง แรหรอืโลหะทุกชนดิ ยกเวนกิจการใน  ๕๔ ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



 

 

ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๕๖ การกลงึ การเจาะ การเช่ือม การต ีการตัด การประสาน การรีด การอดัโลหะ ดวย

เครื่องจักรหรอืกาซหรอืไฟฟา ยกเวนกิจการใน  ๕๔ 

 

๓๐๐ 

๕๗ การเคลอืบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะส ี ดบีุก โครเมยีม    

นกิเกิลหรอืโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๕๔ 

 

๒๐๐ 

๕๘ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคม ี หรอืวธิอีื่นใด ยกเวนกิจการใน  ๕๔ 

ก. พื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

ข. พื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๕๙ การทําเหมอืงแร การสะสม การแยก การคัดเลอืกหรอืการลางแร ๑,๐๐๐ 

 

๖๐ 

      ประเภทท่ี ๗  กจิการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรอืเครื่องกล 

การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผ ุการพนส ีการพนสารกันสนมิยานยนต 

ก. พื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  

ข. พื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๖๑ การตัง้ศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรอือุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรอืเครื่องกล 

ก. สถานประกอบการมพีื้นที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ข. สถานประกอบการมพีื้นที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๖๒ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรอืเครื่องกล ซึ่งมไีวบริการหรอื

จําหนายและในการประกอบธรุกิจนัน้ มกีารซอมหรอืปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร

หรอืเครื่องกลดงักลาวดวย 

 

 

๕๐๐ 

๖๓ การลาง การอัดฉีดยานยนต ๕๐๐ 

๖๔ การผลติ การซอม การอดัแบตเตอร่ี ๕๐๐ 

๖๕ การปะ การเช่ือมยาง 

ก. พื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

ข.  พื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๖๖ การอัดผาเบรก ผาคลตัช ๕๐๐ 

 

๖๗ 

ประเภทท่ี ๘  กจิการท่ีเกี่ยวกับไม 

การผลติไมขดีไฟ 

 

๕๐๐ 

 

 

 

 



 

 

ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๖๘ 

 

การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรอืการตดัไม

ดวยเครื่องจักร 

ก. พื้นที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

ข. พื้นที่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๖๙ การอบไม ๑,๐๐๐ 

๗๐ การผลติธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๗๑ การประดษิฐสิง่ของ เครื่องใช เครื่องเขยีนดวยกระดาษ 

ก. พื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

ข.  พื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗๒ การผลติกระดาษตาง ๆ 

ก. พื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

ข. พื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗๓ การเผาถาน หรอืการสะสมถาน 

ก. ขายสง 

ข. ขายปลกี 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

๗๔ 

ประเภทท่ี ๙ กจิการท่ีเกี่ยวกับการบรกิาร 

การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 

 

๑,๕๐๐ 

๗๕ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ 

๗๖ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมนุไพร 

ก. พื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

ข. พื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗๗ การประกอบกิจการโรงแรมหรอืกิจการอื่นในทาํนองเดยีวกัน 

ก. จํานวนไมเกิน  ๒๐  หอง 

ข. ตัง้แต  ๒๑ - ๗๐  หอง 

ค. ตัง้แต  ๗๑  หอง ขึ้นไป 

 

๒,๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๗๘ การประกอบการกิจการหอพัก บานเชา อาคารชุดใหเชา หองเชา หรอืกิจการอื่น

ในทํานองเดยีวกัน 

ก.  กรณนีับเปนหอง 

     (๑)  ไมเกิน  ๑๐  หอง 

     (๒)  ตัง้แต  ๑๑ – ๓๐  หอง 

     (๓)  ตัง้แต  ๓๑ – ๕๐  หอง 

     (๔)  ตัง้แต  ๕๑  หอง ขึ้นไป 

ข. กรณเีปนหลงั คิดหลงัละตามพื้นที ่ดังนี้ 

    (๑)  พื้นทีไ่มเกิน  ๑๐๐  ตารางวา  

    (๒)  พื้นที่เกิน  ๑๐๐  ตารางวา  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางวา 

    (๓)  พื้นที่เกิน  ๔๐๐  ตารางวา ขึ้นไป 

 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๗๙ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 

๘๐ การจัดใหมกีารแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดสิโกเทค คาราโอเกะ หรอืการ

แสดงอื่น ๆ ในทาํนองเดยีวกัน             

 

๑,๐๐๐ 

๘๑ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรอืกิจการอื่น ๆ ในทาํนองเดยีวกัน ๑,๐๐๐ 

๘๒ การจัดใหมกีารเลนสเก็ต โดยมแีสงหรอืเสยีงประกอบ หรอืการเลนอื่น ๆ ใน

ทํานองเดยีวกัน 

 

๑,๐๐๐ 

๘๓ การประกอบกิจการเสริมสวยหรอืแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบงัคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

 

๒๐๐ 

๘๔ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวธิกีารควบคุมทางโภชนาการ 

ใหอาหารที่มวีตัถุประสงค การบริหารรางกาย หรอืโดยวธิอีื่นใด เวนแตการ

ใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

 

 

๕๐๐ 

๘๕ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ๑,๐๐๐ 

๘๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรอืสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐ 

๘๗ การประกอบกิจการหองปฏบิตักิารทางการแพทย การสาธารณสุข    

วทิยาศาสตร หรอืสิ่งแวดลอม 

 

๑,๐๐๐ 

๘๘ การสักผวิหนัง การเจาะหู หรอื เจาะอวัยวะอื่น ๆ 

ก. การสักผวิหนัง 

ข. การเจาะหู  หรอืเจาะอวยัวะอืน่ ๆ 

 

๔๐๐ 

๒๐๐ 

 

 



 

 

ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๘๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน ๒๐๐ 

 

๙๐ 

ประเภทท่ี ๑๐  กจิการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ 

การปนดาย   การกรอดาย   การทอผาดวยเครื่องจักร   หรอืการทอผาดวย 

ก่ีกระตุกตัง้แต  ๕  ก่ี ขึ้นไป 

 

 

๓๐๐ 

๙๑ การสะสมปอ ปาน ฝายหรอืนุน ๒๐๐ 

๙๒ การปนฝายหรอืนุนดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 

๙๓ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรอืสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 

๙๔ 

 

การเย็บผาดวยเครื่องจักรตัง้แต ๕ เครื่องขึ้นไป 

ก. ตัง้แต  ๕ – ๑๐  เครื่อง 

ข. ตัง้แต ๑๑ – ๒๐ เครื่อง  

ค. ตัง้แต  ๒๑  เครื่อง ขึ้นไป 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๙๕ การพมิพผา หรอืการพมิพบนสิ่งทออื่น ๆ ๒๐๐ 

๙๖ การซัก การอบ การรีด การอดักลบีผาดวยเครื่องจักร 

ก. พื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

ข. พื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๙๗ การระเบดิ การโม การปนหนิดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๙๘ การผลติเครื่องใชดวยซเีมนต หรอืวัตถุที่คลายคลงึ 

ก. ใชเครื่องจักร 

ข.  ไมใชเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๙๙ การสะสม การผสมซเีมนต หนิ ทราย หรอืวตัถุที่คลายคลงึ 

ก. ไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

ข.  ตัง้แต  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม ขึ้นไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๐ การเจยีระไนเพชร พลอย หนิ กระจก หรอืวัตถุที่คลายคลงึ 

ก. ไมเกิน  ๕  เครื่อง 

ข. ตัง้แต  ๖ - ๑๕ เครื่อง 

ค. ตัง้แต  ๑๕  เครื่อง ขึ้นไป 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๑ การเลื่อย การตัด หรอืการประดษิฐหนิเปนสิ่งของตาง ๆ ๕๐๐ 

๑๐๒ การผลติชอลก ปนูปลาสเตอร ปูนขาว ดนิสอพอง หรอืการเผาหนิปูน ๕๐๐ 

๑๐๓ การผลติผลติภัณฑตาง ๆ ทีม่แีรใยหนิเปนสวนประกอบหรอืสวนผสม เชน 

ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมงุหลงัคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้าํ เปนตน 

 

๕๐๐ 

 



 

 

ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑๐๔ การผลติกระจกหรอืผลติภัณฑแกว ๕๐๐ 

๑๐๕   การผลติกระดาษทราย ๕๐๐ 

๑๐๖ การผลติใยแกวหรอืผลติภัณฑจากใยแกว ๕๐๐ 

 

๑๐๗ 

ประเภทท่ี ๑๒  กจิการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลยีม ถานหิน สารเคมี 

การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซไิดซ หรอืสารตัวทาํ

ละลาย 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑๐๘ การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 

     ก. การผลติ การบรรจุ หรอืสะสมกาชไมเกิน  ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 

     ข. การผลติ การบรรจุ หรอืสะสมกาชตัง้แต  ๑,๐๐๑  กิโลกรัม  

         แตไมเกิน  ๒,๐๐๐ กิโลกรัม 

     ค. การผลติ การบรรจุ หรอืสะสมกาชเกิน  ๒,๐๐๑ กิโลกรัม ขึ้นไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๑๐๙ การผลติ การกลัน่ การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลยีมหรอืผลติภัณฑปโตรเลยีม

ตาง ๆ 

ก. ไมเกิน  ๒๐๐  ลติร 

ข. เกินกวา  ๒๐๐  ลติร แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลติร 

ค. เกินกวา  ๑,๐๐๐  ลติร ขึ้นไป 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑๕,๐๐ 

๑๑๐ การผลติ การสะสม การขนสงถานหนิ ถานโคก 

      ก.  การผลติ  การสง 

      ข.  การสะสม 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑๑๑ การพนส ียกเวนกิจการใน  ๖๐ ๕๐๐ 

๑๑๒ การประดษิฐสิง่ของเครื่องใชดวยยาง ยางเทยีม พลาสตกิ เซลลูลอยด เบเกอรไลท

หรอืวัตถุที่คลายคลงึ 

ก. พื้นที่นอยกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  

ข. พื้นที่ตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๑๓ การโม การบดชัน 

     ก.  ไมใชเครื่องจักร 

     ข.  ใชเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๑๔ การผลติส ีหรอืน้ํามนัผสมส ี ๕๐๐ 

๑๑๕ การผลติ การลางฟลมรูปถายหรอืฟลมภาพยนตร ๑,๐๐๐ 

 

 

 



 

 

ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑๑๖ การเคลอืบ การชุบ วัตถุดวยพลาสตกิ เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรอืวัตถุที่

คลายคลงึ 

๑,๐๐๐ 

๑๑๗ การผลติพลาสตกิ เซลลลูอยด เบเกอรไลทหรอืวัตถุที่คลายคลงึ 

 

๑,๐๐๐ 

๑๑๘ การผลติ การบรรจุสารเคมดีบัเพลงิ ๑,๐๐๐ 

๑๑๙ การผลติน้ําแขง็แหง ๑,๐๐๐ 

๑๒๐ การผลติ การสะสม การขนสงดอกไมเพลงิ  หรอืสารเคม ี อันเปนสวนประกอบใน

การผลติดอกไมเพลงิ 

      ก. การผลติ การขนสงดอกไมเพลงิ 

      ข. การสะสมดอกไมเพลงิ หรอืสารเคมอีนัเปนสวนประกอบในการผลติดอกไม

เพลงิ 

 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑๒๑ การผลติเชลแล็กหรอืสารเคลอืบเงา ๑,๐๐๐ 

๑๒๒ การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศตัรูพชืหรอืพาหะนําโรค ๑,๐๐๐ 

๑๒๓ การผลติ การบรรจุ การสะสมกาว 

       ก.  การผลติ การบรรจุ  

       ข.  การสะสม 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๒๔ 

ประเภทท่ี ๑๓  กจิการอื่น ๆ 

การพมิพหนังสอืหรอืสิง่พมิพอื่นที่มลีักษณะเดยีวกันดวยเครื่องจักร 

      ก.  มแีทนพมิพไมเกิน  ๒  แทน 

      ข.  มแีทนพมิพตัง้แต  ๒  แทน 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๒๕ การผลติ การซอมเครื่องอิเลก็ทรอนกิส เครื่องไฟฟา อุปกรณอเิลก็ทรอนกิส 

อุปกรณไฟฟา 

     ก.  พื้นที่นอยกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

     ข.  พื้นที่ตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑๒๖ การผลติเทยีน เทยีนไขหรอืวตัถุที่คลายคลงึ ๒๐๐ 

๑๒๗ การพมิพแบบ พมิพเขยีวหรอืการถายเอกสาร ๒๐๐ 

๑๒๘ การสะสมวัตถุหรอืสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรอืเหลอืใช 

    ก.  พื้นที่นอยกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

    ข.  พื้นที่ตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 



 

 

ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑๒๙ การประกอบกิจการโกดังสนิคา 

    ก.  พื้นที่นอยกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

    ข.  พื้นที่ตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๓๐ การลางขวด ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

ก. ไมใชเครื่องจักร 

ข. ใชเครื่องจักร 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑๓๑ การพมิพสลีงบนวัตถุที่มใิชสิ่งทอ ๒๐๐ 

๑๓๒ การกอสราง 

ก.  การกอสรางอาคารที่อยูอาศัย อาคารช้ันเดยีว 

      (๑) พื้นที่ใชสอยไมเกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร 

      (๒) พื้นที่ใชสอยเกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

      (๓) พื้นที่ใชสอยเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน   ๕๐๐  ตารางเมตร 

      (๔) พื้นทีใ่ชสอยเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน   ๗๕๐  ตารางเมตร 

      (๕) พื้นทีใ่ชสอยเกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน   ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

      (๖) พื้นทีใ่ชสอยเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 

 

      ๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 ข.  การกอสรางอาคารที่อยูอาศัยเกินกวา ๑ ช้ัน 

      (๑)  พื้นทีใ่ชสอยไมเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร 

      (๒)  พื้นทีใ่ชสอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน   ๓๐๐ ตารางเมตร 

      (๓)  พื้นที่ใชสอยเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน   ๕๐๐ ตารางเมตร 

      (๔)  พื้นที่ใชสอยเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน   ๗๕๐ ตารางเมตร 

      ๕)  พื้นที่ใชสอยเกิน ๗๕๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

      (๖)  พื้นที่ใชสอยเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 

         

เขยีนที่ …………………………………….. 

       วันที่ ………. เดอืน…………………....พ.ศ……………….… 

 ขาพเจา ……………………………………….………………..อายุ…………..……….. ป  สัญชาต ิ………………………….……. 

อยูบานเลขที่ ……………. หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ……………………………………………..……... 

แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ……………….…..…….. 

จังหวัด …………………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการ 

  (  )  สถานที่จําหนายอาหารหรอืสะสมอาหาร ประเภท……………………………………………….……… 

         โดยมพีื้นที่ประกอบการ …………………  ตารางเมตร 

  (  )  กจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท …………………………………………………………. 

        มคีนงาน …………………..คน ใชเครื่องจักรขนาด …………………….  แรงมา 

  (  )  กจิการตลาด ที่มกีารจําหนาย ………………….. ( เปนประจํา/เปนครัง้คราว/ตามวันนัด ) 

  (  )  กจิการจําหนายสนิคาในที่/ทางสาธารณะ  จําหนายสนิคาประเภท ……………………… 

         ณ บรเิวณ ………………………………. โดยวธิกีาร ……………………………………..……………….. 

  (  )  กจิการรับทําการเก็บ   ขนหรอืกําจัดสิ่งปฏกิูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกจิ    ประเภท 

   �   เก็บขนสิ่งปฏกิูลโดยมแีหลงกําจัดที่ ………………………………………………….………. 

                               �   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมรีะบบกําจัดอยูที่  .…………………………….…… 

�   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดที่   ….………………………………….………………... 

�   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมแีหลงกําจัดที่ ………………………..………………….. 

  (  )  กจิการอื่นๆ ตาม พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ไดแก...............……… 

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

ตอ  ( เจาพนักงานทองถิ่น ) ……………………………………….  

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว …………………………. ( ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ ) 

  (๒)  สําเนาทะเบยีนบาน 

  (๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  คอื 

   (๓.๑) .…………………………………………………………………………………………………………………….. 

   (๓.๒) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

  (๔)  ..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (๕)  …..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          



                                                 ( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต ) 

                   แผนผังแสดงที่ตัง้สถานประกอบกจิการโดยสังเขป 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจรงิทุกประการ 

 

      ( ลงช่ือ ) …………..………………………. ผูขอรับใบอนุญาต 

       ( ………………..…………..……. ) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ ………………………..………….………………… 

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

  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ …………………………………………………..…………………………………….. 

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

 

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

      ( ……………………………….. ) 

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

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

             (   )    อนุญาตใหประกอบกจิการได 

             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกจิการ 

                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจาพนักงานทองถิ่น 

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

                   ตําแหนง ……………….………………….. 

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

 
 



 

 

        เขยีนที่ ………………….……………………….. 

       วันที่ ………. เดอืน…………………..พ.ศ……………… 

 ขาพเจา …………………………………………………..อาย…ุ…………….. ป  สัญชาต ิ………………………………….. 

อยูบานเลขที่ ……………. หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย ……………. ถนน ……………..……แขวง/ตําบล ………………….     

เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. …………….……..………… จังหวัด …………………..………… 

หมายเลขโทรศัพท ……………………... 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกจิการประเภท …………………………………………………………………… 

ตามใบอนุญาตเลมที่ ………. เลขที่ ………/………ออกใหเมื่อวันที่ ………. เดอืน ………………… พ.ศ……………………    

ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น) ………………………………………………………………………………………………………………………... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว …………..…………...…..(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ) 

  (๒)  สําเนาทะเบยีนบาน 

  (๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  คอื 

   (๓.๑)…...……………………………………………………….…………………………………………..…….……… 

   (๓.๒).....…………………………………………………………………………………………..………….…………. 

  (๕)..………………………………………..………………………………………………………………………….…………….….. 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

     ( ลงช่ือ ) …………………..…………………. ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

                                                                                                                                   

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   

    (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  …………..…………… 

……………………………………………………………………..……………. 

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

         (…………………………………) 

   ตําแหนง ……………………….…………  

          วันที่……..../…….……/…..….. 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  

    (  )   อนุญาต  ใหประกอบกจิการได 

    (  )   ไมอนุญาตใหประกอบกจิการ 

(ลงช่ือ) …………………………………….  

         (……………….…………………..) 

 ตําแหนง …………………………………. 

        วันที่………../…..……/……….. 

 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 



 

        

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมที่ ………….เลขที่ ………./………… 

  (๑)  เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให …………………………………………………………………..……………….

สัญชาติ……………อยูบานเลขที่………….หมูที่ ………..……..ตําบล/แขวง …………….……… อําเภอ/เขต ………….…………

จังหวัด ………………..…….. โทรศัพท ………………………………………………… 

  ช่ือสถานประกอบกจิการ..........................................ประเภท............................................ 

ตัง้อยูบานเลขที่………. หมูที่ …….ตําบล/แขวง ………….………… อําเภอ/เขต …………..………จังหวัด ………………..…… 

โทรศัพท ..……………………………………………. 

เสยีคาธรรมเนยีมใบอนุญาตปละ.....……………..…….บาท (…………………………….……..………….....) 

ใบเสร็จรับเงนิเลมที่ ………….. เลขที่ …………... ลงวันที่ …..……... เดอืน ……………….…………… พ.ศ…………………… 

  (๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ  วธิกีารและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอกําหนด

ทองถิ่น 

  (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกจิการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมาย

อื่น  เจาพนักงานทองถิ่นอาจพจิารณาเพกิถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัตติามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

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

           (๔.๒)……………………………………………………………..…………………………….………………………….. 

  (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่............เดอืน..........................พ.ศ............................ 

  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้หมดอายุวันที่.................เดอืน..........................พ.ศ........................... 

 

( ลงช่ือ ) 

            (…………………………………………) 

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

                                                                  เจาพนักงานทองถิ่น 

คําเตอืน  (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกจิการตลอดเวลา 

                    ท่ีประกอบกจิการ 

    (๒) หากประสงคจะประกอบกจิการในปตอไปตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตหมดอายุ 

 



รายการตออายุใบอนุญาตและการเสยีคาธรรมเนียม 

วัน/เดอืน/ป 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดอืน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน  เลมท่ี   เลขท่ี    วัน/เดอืน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

       เขยีนที่................................................... 

      วันที่..........เดอืน...........................พ.ศ................ 

  ขาพเจา........................................................................................(ช่ือผูรับใบอนุญาต) 

ซึ่งมผูีดําเนินการกจิการ  ไดรับใบอนุญาต  ประเภท.............................................................................. 

ตามใบอนุญาตสถานประกอบการตัง้อยูที่เลขที่...........หมูที่.........ตําบล......................อําเภอ................ 

จังหวัด.....................โทรศัพท............................... 

  มคีวามประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาตประเภท............................................................ 

เนื่องจาก................................................................................................................................................ 

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

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

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว ดังนี้ 

           �  สําเนาบันทกึการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ (กรณสีูญหาย) 

           �  ใบอนุญาตเดมิเทาที่เหลอือยู (กรณถีูกทําลายหรอืชํารุดในสาระสําคัญ) 

           �  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวสิาหกจิ) 

           �  หนังสอืรับรองนิตบิุคคล (กรณเีปนนติบิุคคล) 

           �  สําเนาทะเบยีนบาน 

 

 

         ลงช่ือ..........................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 

 

หมายเหตุ  (๑)  ในกรณใีบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตน้ันสูญหายมาดวย 

                (๒)  ในกรณท่ีีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหแนบใบอนุญาตน้ันมาดวย 
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