
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
เรื่อง   กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ว่าด้วยกิจการ  

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านนิคม   

และนายอ าเภอบางขัน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  เรื่อง  กิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  นับแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  เรื่อง  การควบคุมกิจการ  

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อนข้อบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของ  หรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 “ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางน้ า”  หมายความว่า  สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางแสง”  หมายความว่า  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางความรอ้น”  หมายความว่า  สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

 “ของเสียอันตราย”  หมายความว่า  มูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  อากาศเสีย  มวลสาร

หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ข้อ  ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

  (๑) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

  (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน  

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรอืเพื่อประโยชน์ของกจิการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ

ในทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

 ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

  (๑) การฆ่า  หรือการช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย  

หรือขายในตลาด 

  (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 

  (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

  (๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 

  (๕) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

  (๖) การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระท าอื่นใดต่อสตัวห์รือพืช  

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

  (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 

 ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร   

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  น้ าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ   

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



  (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่   ปลาร้า  

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ าปลา  หอยดอง  น้ าเคย  น้ าบูดู  

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  

หรือพืชอย่างอื่น 

  (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  นึ่ง  

ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

  (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

  (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  

วุ้นเส้น  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

  (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ านม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 

  (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  ผลิตภัณฑ์เนยผสม 

  (๑๑) การผลิตไอศกรีม 

  (๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

  (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

น้ าส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 

  (๑๕) การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 

  (๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ าแข็ง 

  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าจากพืช  

ผัก  ผลไม้  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

  (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



  (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
  (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าตาล  น้ าเชื่อม 
  (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
  (๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
  (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
  (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
 ๔. กิจกรรมที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

  (๑) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
  (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องส าอาง 

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
  (๓) การผลิต  บรรจุส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
  (๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
  (๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาท าความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่าง ๆ    

 ๕. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร 
  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
  (๒) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
  (๓) การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้งอื่น ๆ  

ในท านองเดียวกัน 
  (๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
  (๕) การผลิตยาสูบ 
  (๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
  (๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย  หรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
  (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
  (๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 

 ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
  (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์   หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  

ด้วยโลหะหรือแร่ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



  (๒) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  ๖  (๑) 

  (๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร

หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  ๖  (๑) 

  (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดว้ยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเว้นกิจการใน  ๖  (๑) 

  (๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการใน  ๖  (๑) 

  (๖) การท าเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 

 ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

  (๒) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๓) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ

หรือจ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกล่าวด้วย 

  (๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 

  (๖) การผลิต  สะสม  จ าหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

  (๗) การจ าหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

  (๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์ 

  (๙) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า 

 ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 

  (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 

  (๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

  (๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งส าเร็จสิ่งของ  เครื่องใช้    

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 

้หนา   ๖๑
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  (๔) การอบไม้ 

  (๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 

  (๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 

  (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ   

  (๘) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

 ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

  (๑) การประกอบกิจการสปา  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 

  (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว

ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

  (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่ า  หรือห้องแบ่งเช่า  

หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 

  (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอื่ น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

  (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ  ใน

ท านองเดียวกัน 

้หนา   ๖๒
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  (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 

  (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 

  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 

  (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

  (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

  (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

หรือสิ่งแวดล้อม 

  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

  (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

  (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

  (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 

 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

  (๑) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 

  (๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 

  (๓) การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 

  (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

  (๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

  (๖) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ   

  (๗) การซัก  อบรีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

  (๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ   

 ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

  (๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 
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  (๓) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการใน  ๑๑  (๒) 

  (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   

  (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

  (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

  (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 

  (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

  (๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

และยกเว้นกิจการใน  ๖  (๕) 

 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ   

  (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซไิดซ ์ หรือสารตวัท าละลาย 

  (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 

  (๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

  (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 

  (๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  ๗  (๑) 

  (๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 

  (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 

  (๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

  (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถดุ้วยพลาสติก  เซลลูลอยด ์ เบเกอรไ์ลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 
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  (๑๑) การผลิตพลาสติก  เชลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

  (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 

  (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 

  (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 

  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 ๑๓. กิจการอื่น ๆ   

  (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

  (๒) การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

  (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 

  (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

  (๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

  (๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

  (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

  (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 

  (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะน าโรค 

  (๑๒) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ  ๗ ผู้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องด าเนินการ  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อบัญญัตินี้   รวมทั้งกฎกระทร วง 

และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วย  

การควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับสถานประกอบกิจการที่ เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี   

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขทัว่ไปส าหรับให้ผูด้ าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกบัการดแูลสภาพ 

หรือสขุลักษณะของสถานทีท่ี่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกนัอันตรายต่อสขุภาพ 

ส่วนที ่ ๑ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสขุาภิบาล 
 

 

ข้อ  ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  สถานเลี้ยงเด็ก  

สถานดูแลผู้สูงอายุ  หรือผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ  หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

เป็นพิเศษซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  หรือจะต้องมีระบบป้องกัน

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของ  

สถานประกอบกิจการ  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงัคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ข้อ  ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสม 

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนด 

ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาด  

ให้อยูใ่นสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

ข้อ  ๑๒ สถานประกอบกจิการตอ้งมีการเก็บรวบรวม  หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

 (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับประเภท 

และปริมาณของมูลฝอยรวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยู่เสมอ 

 (๒) ในกรณีที่มีการก าจัดมูลฝอยเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

และต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ   

และจัดให้มีการระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใด ๆ  ด้วยวิธีที่เหมาะสม  เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

ในกรณีที่มีน้ าทิ้ง  หรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการด าเนินการ

ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสถานประกอบกิจการนั้นต้องด าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด 

 ข้อ  ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค  

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ข้อ  ๑๕ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร  หรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร

การปรุงอาหารหรือการสะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

ที่ก าหนดตามข้อบัญญัติท้องถิ่นรวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยเป็นสัดส่วน

และดูแลรักษาความสะอาด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยเพ่ือให้ เกิดความปลอดภัย 

และไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ  ๑๗ สถานประกอบกจิการตอ้งจัดใหม้ีน้ าดื่มสะอาดที่มีคณุภาพไม่ต่ ากวา่เกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค

ของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวันรวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาด  

และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่ตั้งน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาดื่ม

ต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ  ๑๘ สถานประกอบกิจการต้องจัด ให้ มีน้ าใช้ที่ มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม 

ต่อการประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

ส่วนที ่ ๒ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  และการป้องกันเหตุร าคาญ 

ข้อ  ๑๙ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไป 

ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๒๐ สถานประกอบกจิการทีม่ีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตอ้งมีสถานที่ที่ปลอดภัย

ส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ 

ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๒๑ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย   

หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉิน  และที่ล้างตาฉุกเฉิน  

ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ  

ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงานกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๒๒ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย

ส าหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการและต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรงมั่นคงและปลอดภัย

โดยมีระบบป้องกันอันตรายและป้ายค าเตือนหรือค าแนะน าในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์เครื่องมือ

หรือเครื่องจักรนั้น  ทั้งนี้  การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบ

ไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงานและต้องมีการดูแลตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ  ๒๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

ว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๒๔ สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกจิการอาจกอ่ใหเ้กดิมลพิษทางเสียง  มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางน้ า  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความร้อน  มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตราย  

หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุมป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ

หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 
 

 

ข้อ  ๒๕ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแตว่ันที่ขอ้บญัญตัินีม้ีผลใช้บงัคบั  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ

ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ  ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า

จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ   ระบุ...........) 

 (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ  ๒๗ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต  หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ  และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 

ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน  
ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดข้ยายเวลาไว้แล้วนัน้  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายัง
ไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ข้อ  ๒๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ  ๒๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ  
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๓๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ   ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  
หรือช ารุดตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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ข้อ  ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตอ้งถูกสั่งพักใช้ใบอนญุาตอีก 

 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น

ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 

กับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๓๔ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไวใ้นที่เปดิเผยเห็นไดง้่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน

ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง  

แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๓๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

ค่าธรรมเนียมและคา่ปรบั 
 

 

ข้อ  ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม

ภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่  

ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคา้งช าระค่าธรรมเนยีมติดตอ่กันเกินกว่าสองครัง้  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม  

และค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ  ๓๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 

หมวด  ๕ 

บทก าหนดโทษ 

 
 

ข้อ  ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ 

ตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สุพจน์  พลการ 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านนคิม 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนิคม  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
 (๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
 การเลี้ยงสัตว์บก  
 ก. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  
  (๑) การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  เกินกว่า  ๑๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว ๒๐๐ -
  (๒) การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  เกินกว่า  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว ๔๐๐ -
  (๓) การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  เกินกว่า  ๔๐  ตัวขึ้นไป ๖๐๐ -
 ข. การลี้ยงสุกร  
  (๑) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  ๕  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ -
  (๒) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว ๓๐๐ -
  (๓) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  ๔๐  ตัว  แต่ไม่เกิน ๑๐๐  ตัว ๕๐๐ -
  (๔) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ -
  (๕) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  ๑,๐๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตัว ๓,๐๐๐ -
  (๖) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  ๕,๐๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว ๕,๐๐๐ -
  (๗) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ๗,๐๐๐ -
 ค. การเลี้ยงแกะ  แพะ  
  (๑) การเลี้ยงแกะ  แพะ  เกินกว่า  ๑๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ -
  (๒) การเลี้ยงแกะ  แพะ  เกินกว่า  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว ๑๕๐ -
  (๓) การเลี้ยงแกะ  แพะ  เกินกว่า  ๔๐  ตัวขึ้นไป ๒๐๐ -
 การเลี้ยงสัตว์ปีก  
 ก. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่    
  (๑) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกินกว่า  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว ๕๐๐ -
  (๒) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกินกว่า  ๕๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ -
  (๓) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกินกว่า  ๑,๐๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตัว ๓,๐๐๐ -
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  (๔) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกินกว่า  ๕,๐๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว ๕,๐๐๐ -
  (๕) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกินกว่า  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ๗,๐๐๐ -
 การเลี้ยงสัตว์น้ํา  
 ก. การเลี้ยงปลา  กุ้ง    
  (๑) การเลี้ยงปลา  กุ้ง  ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า  ๑๐๐  ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร
๑๐๐ - 

  (๒) การเลี้ยงปลา  กุ้ง  ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า  ๕๐๐  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร

๒๐๐ - 

  (๓) การเลี้ยงปลา  กุ้ง  ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า  ๕,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ -
 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  
 ก. การเลี้ยงตะพาบน้ํา  
  (๑) การเลี้ยงตะพาบน้ําขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า  ๒๕  ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร
๒๐๐ - 

  (๒) การเลี้ยงตะพาบน้ําขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า  ๑๐๐  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร

๔๐๐ - 

  (๓) การเลี้ยงตะพาบน้ําขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๖๐๐ -
 ข. การเลี้ยงจระเข้  
  (๑) การเลี้ยงจระเข้เกินกว่า  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐ -
  (๒) การเลี้ยงจระเข้เกินกว่า  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ -
  (๓) การเลี้ยงจระเข้เกินกว่า  ๕๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒,๐๐๐ -
  (๔) การเลี้ยงจระเข้เกินกว่า  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ๓,๐๐๐ -
 ค. การเลี้ยงนาก  
  (๑) การเลี้ยงนากเกินกว่า  ๒  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๔  ตัว ๔๐๐ -
  (๒) การเลี้ยงนากเกินกว่า  ๔  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตัว ๘๐๐ -
  (๓) การเลี้ยงนากเกินกว่า  ๑๐  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
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 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  
 (๑) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานมเกินกว่า  ๖  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว ๒๐๐ -
 (๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานมเกินกว่า  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว ๔๐๐ -
 (๓) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานมเกินกว่า  ๔๐  ตัวขึ้นไป ๖๐๐ -
๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 (๑) การฆ่าหรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย

หรือขายในตลาด 
  

 การฆ่าห่าน  เป็ด  ไก่  
  ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ -
  ข. โดยใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
 (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์  
  ก. การหมัก  ฟอก  ตากหนังสัตว์  และขนสัตว์ ๕๐๐ -
  ข. การสะสมหนังสัตว์และขนสัตว์ ๒๐๐ -
 (๓) การสะสม  เขา  กระดูกหรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๒๐๐ -
 (๔) การเค่ียวหนัง  เอ็นหรือไขสัตว์ ๕๐๐ -
 (๕) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  
ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เป็นอาหาร

๕๐๐ - 

 (๖) การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสมหรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์
หรือพืชหรือส่วนหนึ่ งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์

๗๐๐ - 

 (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง ๕๐๐ -
๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
  

 (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  
เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  

  

  การผลิตน้ําพริกแกง ๕๐๐ -
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  การผลิตน้ําพริกเผา ๕๐๐ -
  การผลิตเต้าเจี้ยว ๑,๐๐๐ -
  การผลิตซีอิ๊ว ๑,๐๐๐ -
  การผลิตน้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ๑,๐๐๐ -
 (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  
หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

  

  การผลิตปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม ๕๐๐ -
  การผลิตแหนม  หมํ่า  ไส้กรอก ๕๐๐ -
  การผลิตกะปิ ๕๐๐ -
  การผลิตน้ําปลา ๑,๐๐๐ -
  การผลิตหอยดอง ๕๐๐ -
  การผลิตน้ําเคย ๕๐๐ -
  การผลิตน้ําบูดู ๕๐๐ -
  การผลิตไตปลา ๕๐๐ -
 (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่มจากผัก  ผลไม้

หรือพืชอย่างอื่น 
๕๐๐ - 

 (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืช  หรือสัตว์โดยการตาก  
บด  นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  
หรือวิธีอื่นใด 

๕๐๐ - 

 (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น ๑,๐๐๐ -
 (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
  

  ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
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 (๗) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน

  

  ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๘) การผลิตขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ    
  ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์  
  ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตเนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม
๑,๐๐๐ - 

 (๑๑) การผลิตไอศกรีม ๑,๐๐๐ -
 (๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
  ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่ม 

ชนิดผงอื่น ๆ  
๕๐๐ - 

 (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  
ไวน์  น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา

๒,๐๐๐ - 

 (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ ๑,๐๐๐ -
 (๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง ๑,๐๐๐ -
 (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผลไม้  ผัก  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
  

  ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
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 (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหาร  บรรจุกระป๋อง  ขวด  
หรือภาชนะอื่นใด 

  

  ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแต่อาหาร ๒,๐๐๐ -
 (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ําตาลน้ําเชื่อม  
  ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ -
 (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ ๓๐๐ -
 (๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ๕๐๐ -
 (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๑,๐๐๐ -
 (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
  

 (๑) การผลิต  โม่  บด  ผสมหรือบรรจุยา ๑,๐๐๐ -
 (๒) การผลิตบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
๑,๐๐๐ - 

 (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๑,๐๐๐ -
 (๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ -
 (๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาดต่าง ๆ   
๑,๐๐๐ - 

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
 (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช ๕๐๐ -
 (๒) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ ๓,๐๐๐ -
 (๓) การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช

หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน
๑,๐๐๐ - 

 (๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด  ๆ ก็ตาม  
  (๔.๑) ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน  ๑๕  แรงม้า ๕๐๐ -
  (๔.๒) ใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า  ๑๕  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๔๐  แรงม้า ๑,๐๐๐ -
  (๔.๓) ใช้เคร่ืองจักรเกิน  ๔๐  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ -



-  ๗  - 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
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 (๕) การผลิตยาสูบ ๒,๐๐๐ -
 (๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช ๑,๐๐๐ -
 (๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย  หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย  
  (๗.๑) การสะสมปุ๋ย ๕๐๐ -
  (๗.๒) การผลิตปุ๋ย ๑,๐๐๐ -
 (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช ๑,๐๐๐ -
 (๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด ๗๐๐ -
๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
 (๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์ 

หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ   
  

  (๑.๑) โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๓๐๐ -
  (๑.๒) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒  แรงม้า ๕๐๐ -
  (๑.๓) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๒  แรงม้า 

แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
๑,๐๐๐ - 

  (๑.๔) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ -
 (๒) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการ 

ที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 
  

  (๒.๑) การหลอม  การหล่อแร่  หรือโลหะทุกชนิด ๑,๐๐๐ -
  (๒.๒) การถลุง ๒,๐๐๐ -
 (๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วย

เคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 
  

  (๓.๑) การกลึง  เจาะ  รีด  ตี  ตัด  โดยใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน  ๕  แรงม้า ๕๐๐ -
  (๓.๒) การกลึง  เจาะ  รีด  ตี  ตัด  โดยใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ๑,๐๐๐ -
  (๓.๓) การตีโดยใช้แรงคน ๓๐๐ -
  (๓.๔) การเชื่อม  การประสาน  การอาบโลหะด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า ๕๐๐ -



-  ๘  - 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
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 (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)

๑,๐๐๐ - 

 (๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

๑,๐๐๐ - 

 (๖) การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่  
  (๖.๑) การทําเหมืองแร่ ๕,๐๐๐ -
  (๖.๒) การสะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ ๒,๐๐๐ -
๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  
 (๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะ  ผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
  (๑.๑) การต่อ  การประกอบยานยนต์ ๓,๐๐๐ -
  (๑.๒) การเคาะ  การปะ  ผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๒,๐๐๐ -
 (๒) การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล ๒,๐๐๐ -
 (๓) การซ่อมการปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร
หรือเครื่องกล

  

  (๓.๑) การซ่อมรถยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล ๒,๐๐๐ -
  (๓.๒) การซ่อมรถจักรยานยนต์ ๕๐๐ -
  (๓.๓) การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล
๒,๐๐๐ - 

 (๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  
เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  ดังกล่าวด้วย

  

  (๔.๑) รถยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล ๓,๐๐๐ -
  (๔.๒) รถจักรยานยนต์ ๑,๐๐๐ -
 (๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ ๑,๐๐๐ -



-  ๙  - 
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 (๖) การผลิต  สะสม  จําหน่ายซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี ๑,๐๐๐ -
 (๗) การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อม  ยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ๕๐๐ -
 (๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๑,๐๐๐ -
 (๙) การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่า  หรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกลเก่า
๑,๐๐๐ - 

๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
 (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ -
 (๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร  
  (๒.๑) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒  แรงม้า ๕๐๐ -
  (๒.๒) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๒  แรงม้า 

แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
๑,๐๐๐ - 

  (๒.๓) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ -
 (๓) การผลิตพ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแต่งสําเร็จสิ่งของ  เคร่ืองใช้  

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย
  

  (๓.๑) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒  แรงม้า ๕๐๐ -
  (๓.๒) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๒  แรงม้า 

แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
๑,๐๐๐ - 

  (๓.๓) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ -
 (๔) การอบไม้ ๑,๐๐๐ -
 (๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป ๑,๐๐๐ -
 (๖) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ  
  (๖.๑) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  ๒  แรงม้า ๕๐๐ -
  (๖.๒) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  ๒  แรงม้า 

แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
๑,๐๐๐ - 

  (๖.๓) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๕๐๐ -



-  ๑๐  - 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

 (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ   
  (๗.๑) โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  (๗.๒) โดยใช้เคร่ืองจักร ๓,๐๐๐ -
 (๘) การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน  
  (๘.๑) การเผาถ่าน ๕๐๐ -
  (๘.๒) การสะสมถ่านไม่เกิน  ๒๐  กระสอบ ๑๐๐ -
  (๘.๓) การสะสมถ่านเกินกว่า  ๒๐  กระสอบ  ไม่เกิน  ๔๐  กระสอบ ๒๐๐ -
  (๘.๔) การสะสมถ่านเกินกว่า  ๔๐  กระสอบขึ้นไป ๕๐๐ -
๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
 (๑) การประกอบกิจการสปา  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๕,๐๐๐ - 

 (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๔,๐๐๐ -
 (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๒,๐๐๐ - 

 (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่ 
เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

๕,๐๐๐ - 

 (๕) การประกอบกิจการโรงแรมสถานที่พักที่ มิ ใช่ โรงแรมที่จัดไว้ 
เพื่อให้บริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

  

  (๕.๑)  ไม่เกิน  ๒๐  ห้อง ๑,๐๐๐ -
 (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๑,๐๐๐ - 



-  ๑๑  - 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
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 (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ -
 (๘) การจัดให้มีมหรสพการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน
๑,๐๐๐ - 

 (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต  ๙  (๑)

๑,๐๐๐ - 

 (๑๐) การประกอบกิจการเล่นสเกตหรือโรลเลอร์เบลดหรือการเล่นอื่น ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ - 

 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม   เว้นแต่ กิจการ 
ที่อ ยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หรือกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๒๐๐ - 

 (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลัง ๑,๐๐๐ -
 (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐ -
 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม ๑,๐๐๐ -
 (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๑,๐๐๐ -
 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
  (๑๖.๑) ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ ๕,๐๐๐ -
  (๑๖.๒) การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๓,๐๐๐ -
 (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม
๑,๐๐๐ - 

 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ๕๐๐ -
 (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ๕๐๐ -
 (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ๕๐๐ -
 (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยง  

หรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
๕๐๐ - 

 



-  ๑๒  - 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
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๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
 (๑) การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  
  (๑.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร 

ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 
๑,๐๐๐ - 

  (๑.๒) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
เกินกว่า  ๒๐  แรงม้า 

๒,๐๐๐ - 

  (๑.๓) การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  ตั้งแต่  ๕  ก่ี  ถึง  ๑๐  ก่ี ๒๐๐ -
  (๑.๔) การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  เกินกว่า  ๑๐  ก่ีขึ้นไป ๓๐๐ -
 (๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ ๕๐๐ -
 (๓) การป่ัน  ฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ -
 (๕) การเย็บปักผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร  
  (๕.๑) ตั้งแต่  ๕  เคร่ืองไม่เกิน  ๑๐  เคร่ือง ๓๐๐ -
  (๕.๒) เกินกว่า  ๑๐  เคร่ืองขึ้นไป ๕๐๐ -
 (๖) การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออื่น ๆ  ๑,๐๐๐ -
 (๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ๑,๐๐๐ -

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
  (๑.๑) โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๓๐๐ -
  (๑.๒) โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร ๓,๐๐๐ -
 (๓) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  

  (๓.๑) โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  (๓.๒) โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -



-  ๑๓  - 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
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 (๔) การสะสมผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้างรวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  
โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

  

  (๔.๑) ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  (๕  ตัน) ๕๐๐ -
 (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
  (๕.๑) โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  (๕.๒) โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ    ๑,๐๐๐ -
 (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน ๑,๐๐๐ -
 (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม ๒,๐๐๐ -
 (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ -
 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย ๑,๐๐๐ -
 (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑,๐๐๐ -
 (๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  

หรือวัตถุอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  ๖  (๕)
๑,๐๐๐ - 

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้กและสารเคมีต่าง  ๆ   
 (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  

หรือสารตัวทําละลาย 
  

  (๑.๑) การทําน้ํากรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทําละลาย ๒,๐๐๐ -
  (๑.๒) การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  

หรือสารตัวทําละลาย 
๑,๐๐๐ - 

 (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ  -
  (๒.๑) การผลิตก๊าซ ๒,๐๐๐ -
  (๒.๒) การบรรจุ  การสะสมก๊าซ  พื้นที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ -
  (๒.๓) การบรรจุ  การสะสมก๊าซ  พื้นที่เกินกว่า  ๑๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ -
  (๒.๔) ป๊ัมก๊าซ ๔,๐๐๐ -
  (๒.๕) การขนส่งก๊าซ ๑,๐๐๐ -
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 (๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
  (๓.๑) การผลิต  กลั่น  น้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ  ๑๐,๐๐๐ -
  (๓.๒) การสะสมน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ    
   ก. จํานวนสะสมไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร ๕๐๐ -
   ข. จํานวนสะสมเกินกว่า  ๑,๐๐๐  ลิตร  ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร ๑,๐๐๐ -
   ค. จํานวนสะสมเกินกว่า  ๕,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ -
   ง. การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ   ๑,๐๐๐ -
 (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก  
  (๔.๑) การผลิตถ่านหิน  ถ่านโค้ก ๑๐,๐๐๐ -
  (๔.๒) การสะสมถ่านหิน  ถ่านโค้ก ๑,๐๐๐ -
  (๔.๓) การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก ๕๐๐ -
 (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
  (๕.๑) โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  (๕.๒) โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ    ๑,๐๐๐ -
 (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน ๑,๐๐๐ -
 (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม ๒,๐๐๐ -
 (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ -
 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย ๑,๐๐๐ -
 (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑,๐๐๐ -
 
 

(๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  
หรือวัตถุอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  ๖  (๕)

๑,๐๐๐ - 

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ     
 (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  

หรือสารตัวทําละลาย 
  

  (๑.๑) การทําน้ํากรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทําละลาย ๒,๐๐๐ -
  (๑.๒) การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  

หรือสารตัวทําละลาย 
๑,๐๐๐ - 
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 (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ  -
  (๒.๑) การผลิตก๊าซ ๒,๐๐๐ -
  (๒.๒) การบรรจุ  การสะสมก๊าซ  พื้นที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ -
  (๒.๓) การบรรจุ  การสะสมก๊าซ  พื้นที่เกินกว่า  ๑๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ -
  (๒.๔) ป๊ัมก๊าซ ๔,๐๐๐ -
  (๒.๕) การขนส่งก๊าซ ๑,๐๐๐ -
 (๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
  (๓.๑) การผลิต  กลั่นน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง  ๆ  ๑๐,๐๐๐ -
  (๓.๒) การสะสมน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ    
   ก. จํานวนสะสมไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร ๕๐๐ -
   ข. จํานวนสะสมเกินกว่า  ๑,๐๐๐  ลิตร  ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร ๑,๐๐๐ -
   ค. จํานวนสะสมเกินกว่า  ๕,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ -
   ง. การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ -
 (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก  
  (๔.๑) การผลิตถ่านหิน  ถ่านโค้ก ๑๐,๐๐๐ -
  (๔.๒) การสะสมถ่านหิน  ถ่านโค้ก ๑,๐๐๐ -
  (๔.๓) การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก ๕๐๐ -
 (๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) ๑,๐๐๐ -
 (๖) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก

เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
  

  (๖.๑) ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน  ๒  แรงม้า ๕๐๐ -
  (๖.๒) ใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า  ๒  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ -
 (๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน  
  (๗.๑) โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๓๐๐ -
  (๗.๒) โดยใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
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 (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐ -
 (๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
  (๙.๑) ล้างฟิล์มรูปถ่าย ๕๐๐ -
  (๙.๒) ล้างฟิล์มภาพยนตร์ ๒,๐๐๐ -
  (๙.๓) การผลิตฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ๕,๐๐๐ -
 (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๒,๐๐๐ - 

 (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕,๐๐๐ -
 (๑๒) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐ -
 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง  
  (๑๓.๑) ใช้เคร่ืองทําความเย็นไม่เกิน  ๕  แรงม้า ๕๐๐ -
  (๑๓.๒) ใช้เคร่ืองทําความเย็นเกินกว่า  ๕  แรงม้า   

แต่ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 
๑,๐๐๐ - 

  (๑๓.๓) ใช้เคร่ืองทําความเย็นเกินกว่า  ๒๐  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ -
 (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๑,๐๐๐ - 

 (๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐ -
 (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
  (๑๖.๑) การผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  (๑๖.๒) การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
  (๑๖.๓) การสะสม  การบรรจุการขนส่ง ๕๐๐ -
 (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว  
  (๑๗.๑) การผลิต ๑,๐๐๐ -
  (๑๗.๒) การบรรจุ  การสะสม ๑,๐๐๐ -
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ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

๑๓ กิจการอื่น ๆ   
 (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร  
  (๑.๑) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  ๒  แรงม้า ๕๐๐ -
  (๑.๒) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  ๒  แรงม้า 

แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
๑,๐๐๐ - 

  (๑.๓) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๕๐๐ -
 (๒) การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  

  (๒.๑) การผลิต ๕,๐๐๐ -
  (๒.๒) การซ่อม ๑,๐๐๐ -
 (๓) การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
  (๓.๑) โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
  (๓.๒) โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร  
  (๔.๑) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว ๑,๐๐๐ -
  (๔.๒) การถ่ายเอกสาร ๕๐๐ -
 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๒๐๐ -
 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๑,๐๐๐ -
 (๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่ 

หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
๓๐๐ - 

 (๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๕๐๐ -
 (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๑,๐๐๐ -
 (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค ๑,๐๐๐ -
 (๑๒) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ๑,๐๐๐ -
 (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐ -



คําขอเลขที่......../........... 
    (เจ้าหน้าที่กรอก) 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ.................................................................................. 

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

 ๑. ข้าพเจ้า............................................................................อายุ...............ปี  สัญชาติ............... 
โดย..............................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................... 
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด............................. 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 
 ๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  ดังนี้ 
    สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น  ๆ ระบุ.......................) 
    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ได้แก่............................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด  คือ 
   ๒.๑....................................................................... 
   ๒.๒....................................................................... 

 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
           (............................................) 
 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

เลขที่............................ได้รับเร่ืองเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไม่ครบคือ 
  ๑).............................................................. 
  ๒).............................................................. 
  ๓).............................................................. 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

เลขที่............................ได้รับเร่ืองเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไม่ครบคือ 
  ๑).............................................................. 
  ๒).............................................................. 
  ๓).............................................................. 
ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน......วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

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



 
 
ที่............................... สํานักงาน........................................ 

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

เร่ือง  คําแนะนําให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
เรียน  ................................................................................................... 
อ้างถึงใบรับคําขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตเลขที่...................ลงวันที่........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 ตามท่ีท่านได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคําขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึงนั้นเนื่องจาก 
เจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานท่ีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสีย
และอื่น ๆ  ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ 
ในข้อกําหนดของท้องถิ่น  ดังนี้ 
 ๑)  .................................................................................................................................................. 
 ๒)  .................................................................................................................................................. 
 ๓)  .................................................................................................................................................. 
 ๔)  .................................................................................................................................................. 
 ฉะนั้น  จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดําเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
       (ลงชื่อ)............................................ 
              (............................................) 
       ตําแหน่ง......................................... 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ.................................................................โทร............................................. 
ที่........................วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
เร่ือง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
เรียน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................... 
และได้ออกใบรับคําขออนุญาตเลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........นั้น 
 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสีย 
และอื่น ๆ  ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 
   ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น 
   ไม่ครบ  ดังนี้ 
  ๑. .......................................................................... 
  ๒. .......................................................................... 
  ๓. .......................................................................... 
  ๔. .......................................................................... 
 ฉะนั้นจึงมีความเห็นว่า   สมควรอนุญาต 
    สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 
   ๑. ............................................................................................. 
   ๒. ............................................................................................. 
   ๓. ............................................................................................. 
   ๔. ............................................................................................. 
    ไม่สมควรอนุญาต 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
      (ลงชื่อ)............................................ 
             (............................................) 
      ตําแหน่ง......................................... 
       เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
ที่............................... สํานักงาน........................................ 

วันที่.......เดือน......................พ.ศ. ................. 
เร่ือง  แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ......................................................................... 
เรียน  ................................................................................. 
อ้างถึงใบรับคําขออนุญาตเลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ................................................................................................ 
 ๒.  ................................................................................................ 
 ตามที่ท่านได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคําขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึงนั้น 
 เนื่องจากมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอดังกล่าว  ดังนี้ 
 ๑.  .................................................................................. 
 ๒.  ................................................................................... 
 ๓.  ................................................................................... 
 ดังนั้น  จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา  ๑๕  วันนับแต่วันที่.................
และต้องขออภัยมา  ณ  โอกาสน้ีด้วย 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
       (ลงชื่อ)............................................ 
              (............................................) 
       ตําแหน่ง......................................... 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 
 
ที่............................... สํานักงาน........................................ 

วันที่.......เดือน......................พ.ศ. ................. 
เร่ือง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ......................................................................................................... 
เรียน  ............................................................................. 
อ้างถึงใบรับคําขออนุญาตเลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 
 ตามที่ท่านได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคําขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึงนั้น 
 บัดนี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต  ณ  สํานักงาน...................................................ภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 
 ทั้งนี้  หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าวกรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบด้วย 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
       (ลงชื่อ)............................................ 
              (............................................) 
       ตําแหน่ง......................................... 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..............................................................สัญชาติ.................... 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่........ตําบล...........................อําเภอ...............................จังหวัด........................ 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภท................................ 
ตั้งอยู่เลขที่............หมู่ที่........ตําบล............................อําเภอ..................................จังหวัด........................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ..........................บาท  (..........................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 
 (๒) ผู้ รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตน้ีได้ 
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 
  (๔.๑) .................................................................................................................................. 
  (๔.๒) .................................................................................................................................. 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เม่ือวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

       (ลงชื่อ)............................................ 
              (............................................) 
       ตําแหน่ง......................................... 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ
  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินใบอายุ 
 



 (มีต่อด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


