
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม   
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  วาดวยการควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  โดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมและนายอําเภอสรางคอม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  เรื่อง  การควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  ตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

   “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  และมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติม 

  “ผูไดรับการแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น

ที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติหนาที่ในอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๒๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  “สถานประกอบกจิการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  “ผูดําเนินกจิการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

   “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของประชาชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษทางแสง”  หมายความวา  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษทางความรอน”  หมายความวา  สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “ของเสียอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย  มลสาร  

หรือส่ิงอื่นใดท่ีปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ขอ  ๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจตีความวนิจิฉัยปญหา  ออกคําส่ัง  กฎ  ระเบียบ  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ ๖ กิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลบานหินโงม 

    ๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  (การเพาะพันธุ  เล้ียงและอนุบาลสัตวทุกชนิด) 

   (๑) การเล้ียงมา  โค  กระบือ   

   (๒) การเล้ียงสุกร 

   (๓) การเล้ียงแพะ  แกะ 

   (๔) การเล้ียงหาน  เปด  ไก 

   (๕ การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๖) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

    ๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนการฆาในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

   (๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขน  สัตวหรือสวนอื่นๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

้หนา   ๒๕๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

   (๙) การผลิต  การบรรจุยารักษาโรคสัตว  ยารักษาสัตว 

   (๑๐) การสะสมหนังสัตวท่ีฟอกแลว 

  ๖.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืช  หรือสัตวโดยการตาก  

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

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน   

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

้หนา   ๒๕๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

   (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

   (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ 

   (๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือการบรรจุยา 

   (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย   

   (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  ๖.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

้หนา   ๒๕๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕) การผลิตยาสูบ  และมวนยาสูบ 

   (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช 

   (๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

     (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  

ในขอ  ๖.๖  (๑) 

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  ๖.๖  (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกัว่  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  ๖.๖  (๑) 

   (๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต  

ในขอ  ๖.๖  (๑) 

   (๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือลางแร 

  ๖.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

้หนา   ๒๕๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

  ๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย 

   (๔) การอบไม 

   (๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ๖.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกจิการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ 

เพ่ือสุขภาพ 

   (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

้หนา   ๒๕๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๓) การประกอบกจิการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต  

ในขอ  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   

   (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ขอ  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราว  สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

   (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  ๖.๙  (๑) 

   (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย 

วาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕) การประกอบกิจการการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

้หนา   ๒๕๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

  ๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือดวยกี่กระตุก

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๖) การพิมพผา  และส่ิงทอตาง ๆ 

   (๗) การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๖.๑๑ กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

   (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  ๖.๑๑  (๒) 

   (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

   (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

้หนา   ๒๕๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

     (๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  ๖.๖  (๕)   

  ๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

   (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕) การการพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ขอ  ๖.๗  (๑) 

   (๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันสีผสม 

   (๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบอเกอรไลท  หรือวัสดุ

ที่คลายคลึงกัน 

   (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัสดุที่คลายคลึงกัน 

   (๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓) การผลิตน้ําแข็ง 

   (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสารประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

้หนา   ๒๕๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  ๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

   (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนกิส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๕) การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  เหลือใช 

   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว  เพ่ือนํามาใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ไป  สําหรบัใหผูดําเนนิกิจการปฏิบัต ิ

เกี่ยวกบัการดแูลสภาพหรอืสุขลักษณะของสถานทีท่ี่ใชดําเนินกิจการ 

และมาตรการปองกันอนัตรายตอสุขภาพ 
 

 

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  ทั้งท่ีเปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขเพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ท่ีใชดําเนินการ

และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๒๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  ๗.๑ สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

   (๑) สถานประกอบกิจการตองตัง้อยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการทีไ่มเขาขายเปนโรงงาน  ใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

ประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญ 

   (๒) อาคารไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๓) บันไดหนีไฟเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๔) ปายบอกทางฉุกเฉินเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๕) ไฟสองฉุกเฉินเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๖) ระบบระบายอากาศเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๗) แสงสวางเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของ 

   (๘) หองน้ํา  หองสวมเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๙) การเก็บรวบรวมขยะเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   (๑๐) มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตราย 

   (๑๑) มีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวเปนโรคท่ีเปนพาหะของโรค 

   (๑๒) สถานประกอบกิจการที่มโีรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานหรือผูมาใชบริการเปนไปตามขอกําหนดดานสุขาภิบาล

อาหารสําหรับสถานประกอบการคาอาหารตามโครงการรณรงคปรับปรุงสถานที่ปรุง  ประกอบจําหนายอาหาร   

้หนา   ๒๕๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๑๓) สถานประกอบการจัดวางส่ิงของปลอดภัย  รักษาความสะอาดเปนไป 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

   (๑๔) สถานประกอบการจัดระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง

เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๑๕) สถานประกอบการจัดการเก็บวัตถุอันตรายเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

   (๑๖) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางเสียง 

   (๑๗) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

   (๑๘) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางน้ํา 

   (๑๙) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษส่ันสะเทือน 

   (๒๐) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษของเสียอันตราย 

  ๗.๒ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

   (๑) สถานท่ีนั้นตองตัง้ในทําเลซึง่จะทํารางระบายน้าํรับน้ําเสียไปใหพนจากสถานที่นั้น

โดยสะดวก 

   (๒) ตองทํารางระบายนําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร

ที่มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

   (๓) การระบายน้ํา  ตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ 

หรือแกผูอาศัยใกลเคียง 

   (๔) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัด  น้ําเสียใหถูกตอง

ตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง  ความกระเทือน  

ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียงผูประกอบกิจการนั้น

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๕) ตองจัดสถานที่ไมใหเปนท่ีอาศัยของสัตวนําโรค 

้หนา   ๒๖๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๖) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

   (๗) ตองจัดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

   (๘) สถานที่เล้ียงสัตว  ตองสรางใหไดสุขลักษณะตามความเห็นชอบของ 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๙) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคา 

ที่ไมกอเหตุรําคาญและตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑๐) ปฏิบัติอื่นใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองถูกสุขลักษณะปลอดภัย

ตอสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ 

  ๗.๓ มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ   

   (๑) ตองรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวใน  ๗.๑  ใหอยูในภาวะอันดีเสมอ

และทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบการใหสะอาดทุกวัน 

   (๒) ตองประกอบการภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาตและตามกําหนดวันเวลา

ที่ไดรับอนุญาต 

   (๓) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาเศษวัสดุหรือวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงวัน

แมลงสาป  ยุง  หรือพาหะนําโรคอื่น ๆ 

   (๔) การจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

   (๕) ตองปฏิบัติการทุกอยาง  เพ่ือใหปองกันอันตรายตอสุขภาพตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๖) ตองยินยอมและใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการนั้นไดในเวลา

อันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

้หนา   ๒๖๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณี 

 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการขอและออกใบอนญุาต 
 

 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการรวบรวมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือ 

เปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๐ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิ่น

ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกาํหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอ  ๗  ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๖  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาตองจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้น  และปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ  ๗  

และใหย่ืนขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

เมื่อไดรับคาํขอรับใบอนุญาตตามวรรคนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถกูตองและความสมบูรณ  

ของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาต

แกไขใหถกูตองและสมบรูณในคราวเดียวกนั  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคนืคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืน

คําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

้หนา   ๒๖๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการคากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๖   

ตองนําเอกสาร  ดังตอไปนี้  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมคําขอรับใบอนุญาตอยางละ  ๑  ชุด 

  ๑๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมสําเนาท่ีรับรอง

สําเนาถูกตอง 

  ๑๒.๒ ทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต  พรอมสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง 

  ๑๒.๓ สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการคา  

(กรณีท่ีกอสรางหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบังคับ)   

  ๑๒.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)   

  ๑๒.๕ หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และทะเบียนบาน

ของผูรับรอง 

  ๑๒.๖ เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  ที่เจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาอนุญาต  (เชน  สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ  หลักฐานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมเปนตน) 

ขอ  ๑๓ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ไดรับคําขอตามขอ  ๑๑  และหลักฐานตามขอ  ๑๒  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีมีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลา 

และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคนึ่ง  หรือตามท่ีไดขยายไวแลวนั้น 

ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันทําการนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูประกอบกิจการตามขอ  ๖  หรือผูขอรับใบอนุญาต

ประกอบการคากิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๗   

เพียงเทาที่เห็นสมควรหรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งตองควบคุมก็ได 

้หนา   ๒๖๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ ๑๕ ใบอนุญาตท่ีออกตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชได

เพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญตันิี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว   

ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ผูประกอบกิจการคาท่ีมาขอตออายุใบอนุญาตรายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคสาม  

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิก 

การดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบญัญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  ๑๖.๑ สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหาย  

กรณีใบอนุญาตสูญหาย   

  ๑๖.๒ ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  

ใบแทนใบอนุญาตใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตนิี้  หรือเงื่อนไขทีร่ะบไุวในใบอนญุาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร 

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

้หนา   ๒๖๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  ๑๘.๑ ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  ๑๘.๒ ตองคําพิพากษาถงึที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

  ๑๘.๓ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรือ่งที่กาํหนดไวเกี่ยวกบัการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตและการไมปฏิบัติ  

หรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบ

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักการใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจง 

ใหผูรับใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตความรับผิดชอบ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

้หนา   ๒๖๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ ๒๓ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมแจงขอเท็จจริง  หรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน

หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๒๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  

หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ ๒๔ ผูใดดําเนินกิจการในระหวางท่ีมีคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนินกิจการ

หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังพักใชใบอนุญาตของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๗  โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัว

อันสมควรตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีก

ไมเกินวันละสองหมื่นหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําส่ัง 

ขอ ๒๕ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนขอ  ๑๕  วรรคสอง  หรือขอ  ๑๖  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบคดี  

สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดยีว  หรือเปนความผิดที่มีโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกิน

สองหมื่นหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

หมวด  ๕ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๗ ใหผูรับใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนท่ีรังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

กอนวันใชขอบัญญัตินี้ใหประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้แลว 

แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุ  และผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไปผูนั้นจะตองมาดําเนินการ

ขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนการดําเนินการภายใตบทบัญญัติในขอ  ๑๐   

ผูที่ประกอบกิจการที่เขาลักษณะท่ีตองขออนุญาตกอนวันใชขอบัญญัตินี้  และยังไมไดขออนุญาต

ประกอบกิจการใหดําเนินการขออนุญาตประกอบกิจการภายในเวลาหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ 

มีผลใชบังคับใหนําบทบัญญัติไวในขอ  ๒๒  มาบังคับใชแกผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนตามวรรคสองโดยอนุโลม   

้หนา   ๒๖๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบการคา

ตามอัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๒๙ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชสําหรับการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานที่ เดียว   

ถาประกอบการคาซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในประเภทที่มีอัตราคาธรรมเนียมสูงสุดเต็มสําหรับอัตราประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

กรม  สิมด ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานหนิโงม   

้หนา   ๒๖๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม   

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   พ.ศ. 2562 
 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
 
 

อัตราคาธรรมเนียม 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
 

 

๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  
-  เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐ ตัว ๑๐๐ 
-  เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

๑.๒ การเลี้ยงสุกร  
-  เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐ 
-  เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐ 
-  เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

๑.๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ  
-  ตั้งแต  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 
-  เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

๑.๔ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  
-  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ 
-  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒๐๐ 
-  เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  ข้ึนไป ๓๐๐ 

๑.๕ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  
-  ไมเกิน  ๕  ตัว ๕๐ 
-  เกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 
-  เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๑๕๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
 

 

๒.๑   การฆา  หรือชําแหละสตัว    
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสม  และการทํา  (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

๒.๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว    
ก.  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  ก.ก.  ตอ/วัน ๕๐๐ 
ข.  เกินกวา  ๕,๐๐๐  ก.ก.  ตอ/วัน ๑,๐๐๐ 

๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป  
ก.  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  ก.ก.  ตอ/วัน ๕๐๐ 
ข.  เกินกวา  ๕,๐๐๐  ก.ก.  ตอ/วัน ๑,๐๐๐ 

 



 

-๒- 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 
อัตราคาธรรมเนียม 

๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว  
     -  ตั้งแต  ๑๐  -  ๑๐๐  ก.ก./วัน ๑๐๐ 
     -  ตั้งแต  ๑๐๑  -  ๒๐๐  ก.ก./วัน ๒๐๐ 
     -  ตั้งแต  ๒๐๑  ก.ก.  ข้ึนไป/วัน ๓๐๐ 

๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  
หนัง  ขน  สัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือ 
กรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 

-  โรงงานผลิต 1,000 
-  สะสมและการทํา   500 

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   
เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

 

-  สะสมและการทํา 300 
๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช   
เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 

-  โรงงานผลิต 1,000 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 300 

2.8 การสะสมหรือการลางครั่ง  
-  สะสมและการทํา 300 

2.9 การผลิต  การบรรจุยารักษาโรคสัตว  ยารักษาสัตว  
-  โรงงานผลิต 1,000 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 300 

2.10 การสะสมหนังสัตวท่ีฟอกแลว  
-  โรงงานผลิต 1,000 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 300 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร 
การเรขาย  การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๓.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  
ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

๓.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  
ปลาเจา กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  
หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน    

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 3๐๐ 



 

-๓- 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 
อัตราคาธรรมเนียม 

๓.๓ การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม   
หรือพืชอยางอ่ืน 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

๓.๔ การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืช หรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  ตุน  
เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด   

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.5 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.6 การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   
วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.7 การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
ท่ีคลายคลึงกัน 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.8 การผลิต   ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.9 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.10 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม   ผลิตภัณฑเนย  
ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา  (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.11 การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.12 การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.13 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 



 

-๔- 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 
อัตราคาธรรมเนียม 

3.14 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู  
ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.15 การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.16 การผลิต  สะสม   แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง    
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.17 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช   
ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด   

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.18 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.19 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.20 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.21 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.22 การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.23 การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

3.24 การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑชําระลาง 

 

๔.๑ การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือการบรรจุยา  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 
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๔.๒ การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   
รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย   

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

4.3 การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภณัฑจากสําลี  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

4.4 การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาด
ตาง ๆ 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
๕.๑ การผลิต  สะสม   หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช  

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

5.2 การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

5.3 การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช                              
หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

5.4 การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
-  โรงงาน (โรงสีขาว ) ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

5.5 การผลิตยาสูบ  และมวนยาสูบ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

5.6 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

5.7 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 
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5.8 การผลิตเสนใยจากพืช  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

5.9 การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
6.1 การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องใชตาง  ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 
 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

6.2 การถลุงแร การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด    
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

6.3 การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   
หรือกาซ  หรือไฟฟา 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

6.4 การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

6.5 การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี    
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

6.6 การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือลางแร  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

7 กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
7.1 การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต  

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

7.2 การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

7.3 การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร   
หรือเครื่องกล 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 
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7.4 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

7.5 การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

7.6 การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

7.7 การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

7.8 การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตซ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

7.9 การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ
ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  
8.1 การผลิตไมขีดไฟ  

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

8.2 การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

8.3 การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช 
หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

8.4 การอบไม  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

8.5 การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 
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8.6 การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

8.7 การผลิตกระดาษตาง  ๆ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

8.8 การเผาถาน  หรือการสะสมถาน  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
9.1 การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

500 

9.2 การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด       500 
9.3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ   500 
9.4 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 500 
9.5 การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราว  สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน   
หรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 

 

- จํานวนหองพัก  ตั้งแต  1 – 20  หอง 500 
- จํานวนหองพัก  ตั้งแต  20  หองข้ึนไป 1,000 

9.6 การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา หองเชา  หรือหองแบงเชา  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

500 

9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500 
9.8 การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก 

คาราโอเกะ หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
500 

9.9 การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน   500 
9.10 การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
500 

9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม   500 
9.12 การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 500 
9.13 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 500 
9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 500 
9.15 การประกอบกิจการการใหบริการคอมพิวเตอร 500 
9.16 การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 500 
9.17 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
500 

9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 500 
9.19 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 500 
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9.20 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 500 
9.21 การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 
500 

10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  
10.1 การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือดวยก่ีกระตุกตั้งแต           

๕  ก่ีข้ึนไป 
500 

10.2 การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน  หรือใยสังเคราะห  (เพ่ือการคา) 300 
10.3 การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 300 
10.4 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ ดวยเครื่องจักร 300 
10.5 การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 300 
10.6 การพิมพผา  และสิ่งทอตาง ๆ 300 
10.7 การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 300 
10.8 การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 300 
11 กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน  

11.1 การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 500 
11.2 การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 500 
11.3 การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 
11.4 การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  รวมท้ังการขุด 

ตัก ดูด โม บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร 
500 

11.5 การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 
11.6 การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง  ๆ  300 
11.7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 300 
11.8 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 300 
11.9 การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 300 

11.10 การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 300 
11.11 การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 300 
11.12 การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว  หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 300 

 
12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ 

 
 

12.1 การผลิต  สะสม บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  
หรือสารตัวทําละลาย 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

12.2 การผลิต  สะสม บรรจุ  หรือขนสงกาซ  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

 



 

-๑๐- 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 
อัตราคาธรรมเนียม 

   
12.3 การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

12.4 การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

12.5 การการพนสี    
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

12.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด      
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

12.7 การโม  สะสม  หรือบดชัน 300 
12.8 การผลิตสี  หรือน้ํามันสีผสม  

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

12.9 การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 300 
12.10 การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบอเกอรไลท   

หรือวัสดุท่ีคลายคลึงกัน 
300 

12.11 การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัสดุท่ีคลายคลึงกัน 300 
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

12.12 การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

12.13 การผลิตน้ําแข็ง  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

12.14 การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสารประกอบ 
ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

12.15 การผลิตแชลแล็ค  หรือสารเคลือบเงา  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

12.16 การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 

 -  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 
 



 

-๑๑- 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 
อัตราคาธรรมเนียม 

12.17 การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

13 กิจการอ่ืน  ๆ  
13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 300 
13.2 การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 
 

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

13.3 การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

13.4 การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 300 
13.5 การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลว  เหลือใช  (เพ่ือการคา) 300 
13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา  

- โกดังขนาดเล็ก 300 
- โกดังขนาดกลาง 400 
- โกดังขนาดใหญ 500 

13.7 การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว เพ่ือนํามาใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม (เพ่ือการคา) 

300 

13.8 การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 300 
13.9 การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 300 

13.10 การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 300 
13.11 การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 300 
13.12 การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง  

-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

13.13 การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล  
-  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
-  สะสมและการทํา (เพ่ือการคา) 3๐๐ 

 

 

 

  

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

คําขอเลขที่.........../.............. 

(เจาหนาที่กรอก) 

                                                                                              องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                                                                                           อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 

 

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

 

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

โดย.......................................................................................................................................ผูมีอํานาจแทนนิตบิุคคล 

ปรากฏตาม............................................................................................. ท่ีอยูเลขท่ี..................................................... 

หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................. แขวง/ตําบล........................................... 
เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
 

2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
               (   )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ...............)  

     (   )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล    

            กระทบตอสิ่งแวดลอม  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
     (   )  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
     (   )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคล    

     (   )  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
     (   )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 
 1)................................................................................................................. 

 2)................................................................................................................. 
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

   (ลงชื่อ).........................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
                                        (.......................................................)            

                          

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 
 
 

 



 

สวนของเจาหนาที่ 
 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน               (  )  ครบ 

       (  )  ไมครบ  คือ 

             1) ...................................................................................... 

             2) ...................................................................................... 

             3) ..................................................................................... 

 

                            

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

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

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

 

 

 

สวนของผูรับใบอนุญาต 
 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน               (  )  ครบ 

       (  )  ไมครบ  คือ 

             1) ...................................................................................... 

             2) ...................................................................................... 

             3) ..................................................................................... 

       ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน............วัน 

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

                           

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

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

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



 

 (แบบ นส. 3) 

 

ท่ี............../................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 
 

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

 

เรื่อง    ขอใหแกไขความไมถูกตองหรือไมสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต/คําขอตออายุใบอนุญาต                                      
          การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
เรียน   ........................................................................................................ 
          

         ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
..................................................เม่ือวันท่ี............................................................ นั้น 

 เจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจคําขอของทานแลว  พบวาคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ดังนี้ 

1) ..................................................................................................................................... 

2) ..................................................................................................................................... 

3) ..................................................................................................................................... 

4) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

           จึงขอแจงใหทานทราบเพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตองภายใน............วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือนี้  หากทาน
ไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเวลาดังกลาว  จะถือวาทานไมประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนี้และ
จะไมพิจารณาคําขอของทานพรอมท้ังสงคืนเอกสารท้ังหมดใหแกทานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                          (ลงชื่อ) 
                                                                   (...............................................) 
                    ตําแหนง................................................. 
                                                                      เจาพนักงานทองถ่ิน 
อบต.บานหินโงม 
โทร/โทรสาร  0-42219-908  



 

ท่ี.............................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 
 

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

 

เรื่อง    คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ 
 

เรียน   ...................................................................................................................... 
 

อางถึง  ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขท่ี...............ลงวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
          

         ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................ 

.....................................และองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  ไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไว
ตามท่ีอางถึง นั้น 

         เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี  เครื่องมือหรืออุปกรณ  ระบบกําจัดหรือ
บําบัดของเสียและอ่ืน ๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการของทานแลว พบวายังไมครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดไวใน
ขอบัญญัติของทองถ่ิน  ดังนี้ 

1) ..................................................................................................................................... 

2) ..................................................................................................................................... 

3) ..................................................................................................................................... 

          ฉะนั้น  จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพ่ือเจาพนักงานทองถ่ินจะไดดําเนินการพิจารณาการ
อนุญาตตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย 

                        ขอแสดงความนับถือ                                        
 
                                                        (ลงชื่อ) 
                                                                   (...............................................) 
                    ตําแหนง................................................. 
                                                                      เจาพนักงานทองถ่ิน 

อบต.บานหินโงม 
โทร/โทรสาร  0-42219-908 



 

 

                                              บันทึกขอความ 

สวนราชการ    สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม   โทร. 042-219 908 

ท่ี     อด ๘๕๒๐๑/....................           วันท่ี....................เดือน..................... พ.ศ....2562 
เรื่อง    รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน     เจาพนักงานทองถ่ิน 

           ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม ไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ............................... 

.............................และไดออกใบรับคําขออนุญาตเลขท่ี............ลงวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ. .............นั้น 

 จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียและ
อ่ืน ๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการดังกลาวแลว  พบวา 

   (   )  ครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

   (   )  ไมครบ  ดังนี้ 

1) .......................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................... 

ฉะนั้น  จึงมีความเห็นวา  (   )  ไมสมควรอนุญาต 

    (   )  สมควรอนุญาต   

    (   )  สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

          1) ................................................................................ 

                   2) ................................................................................   

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

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

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

                                                    เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 



 

 ท่ี.............................                      องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                             อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 
 

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

 

เรื่อง    แจงเหตุผลการไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 

เรียน   ...................................................................................................................... 
 

อางถึง  1. ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขท่ี...............ลงวันท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ............... 
         2. หนังสือคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ  ท่ี...............ลงวันท่ี........................ 
 

          

          ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................................... 

และเจาพนักงานไดมีคําแนะนําใหแกไขและปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการไวตามท่ีอางถึงนั้น  จากการ
ตรวจสอบปรากฏวาทานไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานดังกลาวภายในเวลาท่ีกําหนดไว  ดังนั้น  ในฐานะ
เจาพนักงานทองถ่ินจึงมีความเห็นวาไมสามารถอนุญาตใหทานประกอบกิจการได   

 ฉะนั้น  ถาทานเห็นวาไมถูกตองหรือมีขอโตแยงใด ๆ ขอใหทานแจงความเห็นพรอมเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เปนประโยชนหรือสนับสนุนความเห็นของทานแกเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน..........วันนับแตวันท่ีไดรับแจงหนังสือนี้  
โดยหากลวงเลยกําหนดเวลาดังกลาวแลวทานไมแจงความเห็นใด ๆ หรือมีการแจงความเห็นแตเจาพนักงานทองถ่ิน
เห็นวาไมมีเหตุผลเพียงพอ  เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําสั่งไมอนุญาตประกอบกิจการแกทานตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

     

                                                                   ขอแสดงความนับถือ                                        

 
                                                          (ลงชื่อ) 
                                                                   (...............................................) 
                    ตําแหนง................................................. 
                                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

อบต.บานหินโงม 
โทร/โทรสาร  0-42219-908 



 

ท่ี.....................................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 
 

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

 

เรื่อง    แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ........................................................................................ 
 

เรียน   ...................................................................................................................... 
 

อางถึง  ใบรับคําขออนุญาต  เลขท่ี...............ลงวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
สิ่งท่ีสงมาดวย  1........................................................................................................................................................... 

          2........................................................................................................................................................... 

          ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................. 

และองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น 

          เนื่องจากมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอดังกลาว ดังนี้ 

          1........................................................................................................................................................... 

          2...........................................................................................................................................................
  

        ดังนั้น  จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลาสิบหาวันนับแตวันสิ้นสุดเวลาขางตน 
และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                                                                     ขอแสดงความนับถือ             

                            

                                                          (ลงชื่อ) 
                                                                   (...............................................) 
                    ตําแหนง................................................. 
                                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 
อบต.บานหินโงม 
โทร/โทรสาร  0-42219-908  



 

                                                       
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

 

(1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...................................................................สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.............ตําบล..........................อําเภอ............................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท......................................................... 
 

    ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภท......................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตําบล...........................อําเภอ...........................จงัหวัด............................ 
หมายเลขโทรศัพท........................................................ 
 

    เสียคาธรรมเนียมปละ...................................บาท  (.............................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี....................ลงวนัท่ี............................................................. 
 

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติของทองถ่ิน 
(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

(4.1)......................................................................................................................................... 
(4.2)......................................................................................................................................... 

    (5)   ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน.............................. พ.ศ. ......................... 
    (6)   ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันท่ี...........เดือน................................ พ.ศ. ......................... 
 

                                            

                                                          (ลงชื่อ) 
                                                                   (...............................................) 
                    ตําแหนง................................................. 
                                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน  (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ     
                 ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน สองพันหารอยบาท 
            (2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต กอน ใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 

            รายการตอใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียมหนังสอืรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินสุดใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 



 

ท่ี.....................................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 
 

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

 

เรื่อง    แจงการประกอบกิจการ.................................................................................................................................... 
 

เรียน   .......................................................................................................................................................................... 
 

อางถึง  ใบรับคําขออนุญาต  เลขท่ี...............ลงวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
 

          ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................. 

และองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น 
 
 

          บัดนี้  เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบรับอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว  จึงขอใหทานมา

ติดตอขอรับใบอนุญาตภายใน..........วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือนี้  ท้ังนี้  หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาวแลวทาน    

มิไดมาติดตอขอรับใบอนุญาต  โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรจะถือวาทานสละสิทธิ์และถูกยกเลิกการอนุญาต

ครั้งนี้  

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                                                                     ขอแสดงความนับถือ             

                            

 

                                                          (ลงชื่อ) 

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

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

                                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

อบต.บานหินโงม 

โทร/โทรสาร  0-42219-908 



 

 (แบบ คส. 5/1) 

ท่ี.....................................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 
 

                                                      วันท่ี..............เดือน........................... พ.ศ. ..............                       
เรื่อง    คําสั่งไมอนุญาตประกอบกิจการ 
 

เรียน   .............................................................................................................................................................. 
 

อางถึง  คําขอรับใบอนุญาต............................................................ลงวันท่ี...................................................... 
 

          ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือประกอบกิจการ........................... 
.....................................................เม่ือวันท่ี..............................................นั้น 
 

          ปรากฏวาทานไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถ่ิน  (สาเหตุสําคัญท่ีมีผลให 
ไมอาจจะออกใบอนุญาตได)  คือ 
 

          1) ....................................................................................................................................... 
          2) ....................................................................................................................................... 
          3) ...................................................................................................................................... 
   

          ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ในฐานะ 
เจาพนักงานทองถ่ิน จึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการใหแกทาน 

 

          ท้ังนี้ หากทานฝาฝนดําเนินกิจการจะมีโทษ...............................................(แลวแตประเภทกิจการ)  
ตามมาตรา..............แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

          อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้หรือเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม  ทานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งนี้ 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตามคําสั่งขางตนดวย  

                                                                         ขอแสดงความนับถือ                                    

                                                               (ลงชือ่) 
                                                                       (...............................................) 
                        ตําแหนง................................................. 
                                                                            เจาพนักงานทองถ่ิน 
อบต.บานหินโงม 
โทร/โทรสาร  0-42219-908 



 

(แบบ คส. 5/2) 

ท่ี.....................................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 

 

 

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

เรื่อง    คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 

เรียน   .......................................................................................................................................................................... 

          ตามท่ีทานไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหประกอบกิจการ................................................ 
ตามใบอนุญาตเลขท่ี...................... ซ่ึงใบอนุญาตจะสิ้นอายุในวันท่ี........................................ โดยทานไดยื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินไวแลว เม่ือวันท่ี......................................กอนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ  นั้น 
 

          ปรากฏวาทานไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถ่ิน  (สาเหตุสําคัญท่ีมีผลใหไม
อาจจะอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได)  คือ 
 

          1) ....................................................................................................................................... 
          2) ....................................................................................................................................... 
          3) ...................................................................................................................................... 

          ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ในฐานะ 
เจาพนักงานทองถ่ิน  จึงมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหแกทาน 

 

          ท้ังนี้ หากทานฝาฝนดําเนินกิจการจะมีโทษ...............................................(แลวแตประเภทกิจการ)  
ตามมาตรา..............แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

          อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้หรือเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม  ทานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งนี้ 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตามคําสั่งขางตนดวย  

                                                           ขอแสดงความนับถือ                                    

                                                      (ลงชื่อ) 
                                                                (...............................................) 
                 ตําแหนง................................................. 
                                                                      เจาพนักงานทองถ่ิน 
อบต.บานหินโงม 
โทร/โทรสาร  0-42219-908 



 

ท่ี.....................................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 
 

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

 

เรื่อง    แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.................................................... 
 

เรียน   ...................................................................................................................... 
 

อางถึง  ใบรับคําขออนุญาต  เลขท่ี...............ลงวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
สิ่งท่ีสงมาดวย  1....................................................................................................................................... 

          2....................................................................................................................................... 

          ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................................... 

และองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น 

          เนื่องจากมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอดังกลาว ดังนี้ 

          1..................................................................................................................................... 

          2......................................................................................................................................  

        ดังนั้น  จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลาสิบหาวันนับแตวันสิ้นสุดเวลาขางตน 
และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                                                                     ขอแสดงความนับถือ             

                            

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