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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลมิอ 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

หลักการ 

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 

เหตุผล 
 ด้วยข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้บังคับ          
มาเป็นเวลานานแล้ว และปัจจุบันการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย           
ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียจากการะบวนการผลิตหรือการให้บริการ  
เพ่ิมมากขึ้น  หากมิได้มีการป้องกันและควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการให้เหมาะสม ย่อมส่งผลต่อ           
สุขภาพอนามัยของประชาชนที่ อยู่ อาศัยภายในตำบล อีกทั้ งข้อบัญญั ติดั งกล่ าวยังไม่ ได้ประกาศ                             

ลงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งอาจทำให้เกิด             

ข้อโต้แย้งจากบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากข้อบัญญัติดังกล่าวในภายหลังได้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงต้องยกเลิกข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการ            
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้ 
เพ่ื อ ให้ สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในปั จจุบั น  และเพ่ือประโยชน์ ในการกำกับดูแล                          
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ                  
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ว่าด้วยการควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร         

ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔               

มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ           

และนายอำเภอระแงะ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้ อ  ๑  ข้ อบั ญ ญั ติ นี้ เรี ยกว่ า  “ข้ อบัญ ญั ติ อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วนตำบล ตั นหยงลิ มอ                     

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ตั้งแต่วันที่ประกาศ

ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอแล้วสามสิบวัน 

 ข้อ  ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เรื่อง การควบคุมกิจการ           

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

  ข้อ  ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้             

และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

---------------------------------- 
 

 ข้อ  ๕ ในข้อบัญญัตินี้   “ เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหาร           

ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติ               

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕     

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕     



 “อาคาร” หมายความว่า ตึกบ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   

 “อาคารที่พัก” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่ได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน          

ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว และให้หมายความรวมถึงโรงเรือน บ้านพักอาศัย โรงแรม 

หอพัก อาคารชุด หรืออาคารอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกันที่สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร   

 “อาคารที่ พักของคนงานก่อสร้าง” หมายความว่า บ้าน เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้าง          

อย่างอ่ืนที่สร้างข้ึนตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง   

 “งานก่อสร้าง” หมายความว่า การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภท                      

ซึ่งหมายความรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ ด้วย   

 “คนงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง          

เพ่ือรับค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัว      

ของคนงานก่อสร้างด้วย   

 “อาคารโรงงาน” หมายความว่า อาคารโรงงานตามกฎหมายโรงงาน   

 “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕  

 “การค้า” หมายถึง การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม    

การผลิตหรือให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

 “ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม 

การเกษตร การผลิตหรือการให้บริการใด ๆ เพ่ือหาประโยชน์อันมีมูลค่า   

 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ          

สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

 “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก          

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย          

ของสาธารณชน   

 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

 “มลพิษทางน้ำ” หมายความว่า สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ        

สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   



 “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ” หมายถึง การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพ           

โดยบริการหลักที่จัดไว้ ประกอบด้วยการนวดเพ่ือสุขภาพและการใช้น้ำเพ่ือสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริม 

ประกอบด้วย เช่น การอบเพ่ือสุขภาพ การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาบำบัดและการควบคุมอาหาร  

โยคะและการทำสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ได้  

โดยทั้งนี้บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลป์และกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพ        

ทางการแพทย์  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด   

 “ตำบลตันหยงลิมอ” หมายความว่า เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 ข้อ  ๖  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดั งต่ อไปนี้ เป็นกิจการที่ ต้องมีการควบคุมในเขต          

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง    

   (๑.๑) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด    

   (๑ .๒ ) การประกอบกิจการเลี้ ย ง รวบรวมสัตว์  หรือธุ รกิจ อ่ืน ใด อันมีลั กษณ ะ                 

ทำนองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู 

หรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

 (๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์    

   (๒.๑)  การฆ่า หรือการชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด    

   (๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์    

   (๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

   (๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์    

   (๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา  

หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

   (๒.๖) การผลิต โม่  ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช               

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์  

   (๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 

 (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย  

การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว  น้ำจิ้ม  

หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ      



   (๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่  ปลาร้า ปลาเจ่า 

กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม  หม่ำ ไส้กรอก กะปิ  น้ำปลา หอยดอง น้ำเคย  น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  

ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืช 

อย่างอ่ืน    

   (๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 

เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด    

   (๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้  วุ้นเส้น 

เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๓.๘) การผลิตขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ    

   (๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์ 

   (๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์

เนยเทียม ผลิตภัณฑ์เนยผสม    

   (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม    

   (๓.๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

   (๓.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์  น้ำส้มสายชู  

ข้าวหมาก  น้ำตาลเมา    

   (๓.๑๕) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ    

   (๓.๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง    

   (๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช ผัก ผลไม้

เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

   (๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

   (๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  

   (๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำตาล น้ำเชื่อม 

   (๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

   (๓.๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 

   (๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 



   (๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

 (๔) กิจกรรมที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด 

   (๔.๑) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ

ร่างกาย    

   (๔.๓) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี    

   (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป    

   (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ 

 (๕) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช    

   (๕.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ    

   (๕.๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ       

ในทำนองเดียวกัน 

   (๕.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

   (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗) การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย 

   (๕.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 

   (๕.๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

 (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

   (๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ

หรือแร ่

   (๖.๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 

   (๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ  

หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 

   (๖.๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด  

ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 

   (๖.๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 

   (๖.๖) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

 (๗) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 



   (๗.๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์    

   (๗.๒) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล    

   (๗.๓) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับ

อากาศ  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล    

   (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ  

หรือจำหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกล่าวด้วย    

   (๗.๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์    

   (๗.๖) การผลิต  สะสม  จำหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่    

   (๗.๗) การจำหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ    

   (๗.๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์    

   (๗.๙) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ    

ของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า   

 (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ    

   (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ    

   (๘.๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทำคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร    

   (๘.๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์

จากไม้  หวาย  ชานอ้อย    

   (๘.๔) การอบไม้    

   (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป    

   (๘.๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ    

   (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ      

   (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

 (๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ    

   (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล    

   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด    

   (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ ยกเว้นกิจการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล    



   (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ  อบไอน้ำ  อบสมุนไพร  ยกเว้นกิจการ        

ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล    

   (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัด ไว้เพ่ือให้บริการ พัก

ชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน    

   (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้ องแบ่งเช่า  หรือ

กิจการอื่นในทำนองเดียวกัน    

   (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ    

   (๙.๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรำ  รำวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอ

เกะ  หรือตูเ้พลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทำนองเดียวกัน    

   (๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทำนองเดียวกัน  ยกเว้น

กิจการใน  (๙.๑)      

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการ  การเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอ่ืน ๆ  ใน

ทำนองเดียวกัน    

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ ตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย    

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก    

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม    

   (๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

   (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ    

   (๙ .๑๗ ) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม    

   (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย    

   (๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ    

   (๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ    

   (๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ำ  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 

ชั่วคราว   

 (๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ    

   (๑๐.๑) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก    

   (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์    



   (๑๐.๓) การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร    

   (๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร    

   (๑๐.๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร    

   (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืน ๆ      

   (๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร    

   (๑๐.๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ     

 (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    

   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา    

   (๑๑.๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร    

   (๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง    

   (๑๑.๔) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด ตัก ดูด  

โม่  บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการใน  (๑๑.๒)    

   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    

   (๑๑.๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

   (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

   (๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว    

   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย    

   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว    

   (๑๑.๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุ

อ่ืนใด  และยกเว้นกิจการใน  (๖.๕)   

 (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 

   (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทำละลาย    

   (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ    

   (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม    

   (๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก    

   (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑)    

   (๑๒.๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    



   (๑๒.๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน    

   (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี    

   (๑๒.๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์    

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ            

ทีค่ล้ายคลึง    

   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เชลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง    

   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ำแข็งแห้ง    

   (๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ใน

การผลิตดอกไม้เพลิง    

   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา    

   (๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค  

   (๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 (๑๓) กิจการอื่น ๆ      

   (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร    

   (๑๓.๒) การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า    

   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    

   (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร    

   (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้    

   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า    

   (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนำไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ 

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่    

   (๑๓.๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ    

   (๑๓.๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา    

   (๑๓.๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร    

   (๑๓.๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนำโรค    

   (๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง    

   (๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  



 ข้อ  ๗ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้ ห้ามผู้ใดประกอบกิจการ 

ตามประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ตามแบบใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เ ข้าข่ายเป็น
โรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบั ติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้ น                    
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี 

 

หมวด  ๒ 

สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

---------------------------------- 

 ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด คาสนสถาน โบราณสถาน  โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยว ข้อง  
ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ประกอบกิจการที่ไม่เช้าข่ายเป็นโรงงานให้เป็นไปตามประกาศขององค์การบริหาร          
ส่วนตำบลตันหยงลิมอเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรำคาญ โดยคำนึงถึงลักษณะ          

และประเภทของการประกอบกิจการ 
 ข้อ  ๑๐ ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ  ๖  ทั้ งที่ เป็นการค้าและ                 

ไม่เป็นการค้า จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  

ดังต่อไปนี้  

   (๑) สถานที่ตั้ง  อาคาร  โครงสร้าง  ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  

   (๒) สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่อยู่ในทำเลซึ่งทำทางระบายน้ำ  รับน้ำโสโครกให้พ้นจากที่นั้น 

โดยสะดวก   

   (๓) ต้องทำการระบายน้ำสาธารณะหรือบ่อ  ซึ่งรับน้ ำโสโครกโดยใช้วัตถุถาวร           

มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่รั่ว  น้ำไหลได้สะดวก การระบายน้ำและรางน้ำต้องไม่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้งานในทางน้ำ  

หรือผู้อาศัยใกล้เคียง  และหากเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นควรว่าต้องมีบ่อพักน้ำโสโครก  หรือมีระบบบำบัด

น้ำเสีย   ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

   (๔) ต้องจัดให้มีแสงสว่าง  และทางระบายอากาศเพียงพอ   

   (๕) ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น  โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร   

   (๖) ต้องมีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  และท่ีรองรับขยะอันได้สุขลักษณะ   



   (๗) ต้องมีระบบกำจัดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต  รวมทั้งกลิ่น  เสียง  แสง  

รังสี  ความสั่นสะเทือน  ฝุ่นละออง  ควัน  เขม่า  เถ้า  มูลหรือสิ่งใดซึ่งอาจเป็นเหตุรำคาญ   

   (๘) ต้องจัดให้มีห้องน้ำ  ห้องส้วม  เพียงพอแก่กิจการนั้น  และต้องอยู่ ในที่ ซึ่ง          

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

   (๙) ต้องจัดให้มีระบบป้องกัน  อัคคีภัย  และระบบแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย 

   (๑๐) ต้องรักษาสถานที่ ให้อยู่ในสภาวะอันดีเสมอ  และทำความสะอาดสถานที่

ประกอบการค้า ให้สะอาดทุกวัน  รวมทั้งต้องรักษาสถานที่ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง  แมลงวัน  และสัตว์นำโรคต่าง ๆ      

   (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตาก การหมัก หรือผึ่งวัตถุ ต้องมีที่สำหรับตาก หมัก              

หรือผึ่งวัตถุตามทีเ่จ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

   (๑๒) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพ่ือให้ได้สุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

   (๑๓) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับ

มอบหมาย เข้าตรวจสอบสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้นในเวลาอันสมควร   

หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

---------------------------------- 
 

 ข้อ  ๑๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๗  ต้องยื่นคำขอต่อพนักงานท้องถิ่น 

ตามแบบท่ีกำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ  ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๗  จะต้องนำสำเนาหลักฐาน 

ดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

   (๑)  บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน   

   (๓) ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยเอกสาร  

 ข้อ  ๑๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต 

พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๗  ทราบภายในสามสิบวันนับแต่             

วันที่ได้รับคำขอตามข้อ ๑๑  และหลักฐานตามข้อ ๑๒  ต้องครบถ้วนแล้ว  



 ในกรณีมีเหตุ อันจำเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา           

ตามวรรคหนึ่ง สามารถขยายเวลาไปได้อีกสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา           

และเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  

 ข้อ  ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทใดที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการค้าเช่นนั้นต่อไปจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้             

ภายในกำหนดสามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต  

 ข้อ  ๑๕ ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ  ๑๓  และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  จะต้องชำระ 

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับ

ใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นคำขอต่อใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  ผู้ประกอบกิจการค้าขายใด ไม่ชำระค่าธรรมเนียม

ตามกำหนดเวลาในวรรคหนึ่งต้องชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน ค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเว้น

แต่จะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียม ตามข้อบัญญัตินี้  

 ข้อ  ๑๖ ผู้ที่ได้รับประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการค้าจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย 

และเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

 ข้อ  ๑๗ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระที่สำคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทำลาย  หรือชำรุด  

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  และวิธีการตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  

โดยอนุโลมและให้ใช้ใบนี้แทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

 ข้อ  ๑๘ ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้อง                  

ตามข้อบัญญัตินี้หรือตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงที่ออกพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอำนาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าผู้ได้รับคำสั่งไม่แก้ไข

หรือปรับปรุงภายในเวลากำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอำนาจสั่งพักใช้ ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร

แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน  

 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  

และมี เหตุที่ จะต้อ งถู กสั่ งพั กใบอนุญ าตอีก   หรือต้อ งค ำพิพากษาถึ งที่ สุ ด ว่ าได้ กระท ำความผิ ด                            

ตามพระราชบัญญัติหรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ ง  ก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรง         

ต่อสุขภาพประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้  

 ข้อ  ๑๙ ผู้ถูกสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตจะขอรับ ใบอนุญาตสำหรับ           

การประกอบ กิจการค้าที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต 

 



หมวด  ๔ 

บทกำหนดโทษ 

---------------------------------- 
  

 ข้อ  ๒๐ ผู้ประกอบการค้ารายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ              
ตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

 

บทเฉพาะกาล 

---------------------------------- 
 

 ข้อ  ๒๑ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันบังคับใช้ 
ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

 ประกาศ  ณ วันที่             มีนาคม พ.ศ. 256๔ 

   

 (ลงชื่อ)     
 (    ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

(ลงชื่อ)     
(    ) 

นายอำเภอระแงะ 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลำดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ปี 
๑ กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  

๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก 
ก) การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ         

๑. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ ตั้งแต่ ๕  ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว         
๒. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว         
๓. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ เกินกว่า ๕๐ ตัว ขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

ข) การเลี้ยงสุกร 
๑. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ ๕ – ๒๐ ตัว         
๒. การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว         
๓. การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
๔. การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว 
๕. การเลี้ยงสุกรกว่า ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

ค) การเลี้ยงแพะ  แกะ         
๑. การเลี้ยงแพะ  แกะ ตั้งแต่ ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว        
๒. การเลี้ยงแพะ  แกะ เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว        
๓. การเลี้ยงแพะ  แกะ เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว        
๔. การเลี้ยงแพะ  แกะ เกินกว่า ๑๐๐ ตัว ขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ปีก 
ก) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่         

๑. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  ตั้งแต่  ๕๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว         
๒. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกินกว่า  ๕๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
๓. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
ข) การเลี้ยงนกกระทา         

๑. เกินกว่า  ๑๐๐  ตัวแต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว         
๒. เกินกว่า  ๕๐๐  ตัวแต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว         
๓. เกินกว่า  ๑,๐๐๐  ตัว ขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑.๓ การทำบ่อตกปลา ๒๐๐ 
 

 



-๒- 

ลำดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ปี 
 ๑.๔ การเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ก) การเลี้ยงปลา กุ้ง ปู 
๑. การเลี้ยงปลา กุ้ง ปู ขนาดพ้ืนที่บ่อไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๒. การเลี้ยงปลา กุ้ง ปู ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 
    แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
๓. การเลี้ยงปลา กุ้ง ปู ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร 
    แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร 
๔. การเลี้ยงปลา กุ้ง ปู ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร 
    ขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑.๕ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน 
ก) การเลี้ยงตะพาบน้ำ 

๑. การเลี้ยงตะพาบน้ำ ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า ๒๕ ตารางเมตร 
    แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๒. การเลี้ยงตะพาบน้ำ ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 
    แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
๓. การเลี้ยงตะพาบน้ำ ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร 
    ขึ้นไป 

 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

ข) การเลี้ยงจระเข ้
๑. การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
๑. การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว 
๑. การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว 
๑. การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑.๖ การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม 
๑. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม ตั้งแต่ ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว 
๒. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
๓. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า ๕๐ ตัว ขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑.๗ การเลี้ยงแมลง ๕๐ 
๑.๘ การประกอบกิจการสัตว์เลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใด            
อันมีลักษณะ ทำนองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือประโยชน์          
ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๕๐๐ 



-๓- 

ลำดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ปี 
๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

ก) การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร เร่ขาย 
หรือขายในตลาด 

๑. การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ วัว โค กระบือ 
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข) โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

ข) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
๑. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว์และขนสัตว์  
๒. การสะสมหนังสัตว์ และขนสัตว์ 

 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

ค) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๓๐๐ 
ง) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ ๕๐๐ 
จ) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งม'ิไข่เป็นอาหาร 

๕๐๐ 

ฉ) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอ่ืนใดต่อสัตว์หรือ
พืชหรือส่วนหนึ่ งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

๗๐๐ 

ช) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง ๕๐๐ 
๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ำดื่ม  

ยกเว้น การผลิตเพ่ือใช้ในในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก) การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ 
เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  น้ำจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

๑. น้ำพริกแกง 
๒. น้ำพริกเผา 
๓. เต้าเจี้ยว 
๔. ซีอิ๊ว 
๕. น้ำจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
 



-๔- 

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

 ข) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่          
ปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา 
หอยดอง  น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

๑. ปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม 
๒. แหนม หมำ่ ไส้กรอก 
๓. กะปิ  
๔. น้ำปลา 
๕. หอยดอง 
๖. น้ำเคย  
๗. น้ำบูดู  
๘. ไตปลา 
๙. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

 
 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

ค) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แซ่อ่ิมจากผัก ผลไม้ 
หรือพืชอย่างอ่ืน 

๓๐๐ 

ง) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์ โดยการตาก 
บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปัง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

๓๐๐ 

จ) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น ๕๐๐ 
ฉ) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน กวยเที่ยว เต้าฮวย 
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

๑. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๒. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

ช) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ          
ที่คล้ายคลึงกัน 

๑. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๒. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

ซ) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห่ง จันอับ ขนมเปียะ ขนมอบอื่น ๆ 
๑. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๒. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

ฌ) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์ 
๑. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๒. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 



-๕- 

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

 ญ) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม  

๕๐๐ 

ฎ) การผลิตไอศกรีม ๕๐๐ 
ฏ) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

๑. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๒. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

ฐ) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห่ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๓๐๐ 
ฑ) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 

๑,๐๐๐ 

ฒ) การผลิตน้ำกลั่น  น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ๓๐๐ 
ณ) การผลิตน้ำแข็ง  

๑.  ใช้เครื่องทำความเย็นไม่เกินกว่า  ๒  เครื่อง          
๒.  ใช้เครื่องทำความเย็นเกินกว่า  ๒  เครื่อง  แต่ไม่ถึง  ๕  เครื่อง          
๓.  ใช้เครื่องทำความเย็นเกินกว่า  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
ด) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นกอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช 
ผลไม ้ผัก เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

๑. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๒. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

ต) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ชวด หรือภาชนะ
อ่ืนใด 

๑. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๒. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

ถ) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่อาหาร ๓๐๐ 
ท) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม 

๑. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๒. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

ธ) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  ๓๐๐ 
น) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ๓๐๐ 
บ) การประกอบกิจการห้องเย็นแซ่แข็งอาหาร ๕๐๐ 

 



-๖- 

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

 ป) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 
๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

ก) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา ๑,๐๐๐ 
ข) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง 
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 

๑,๐๐๐ 

ค) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี    ๑,๐๐๐ 
ง) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป    ๑,๐๐๐ 
จ) การผลิตผงซักฟอก สบู่  น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์             
ทำความสะอาดต่าง ๆ 

๑,๐๐๐ 

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
ก) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช    ๓๐๐ 
ข) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ    ๕๐๐ 
ค) การผลิต หรือแบ่งบรรจุ แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช          
หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 

๕๐๐ 

ง) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
๑. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๕ แรงม้า 
๒. ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า  
๓. ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๔๐ แรงม้า ขึ้นไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
จ) การผลิตยาสูบ ๑,๐๐๐ 
ฉ) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ๕๐๐ 
ช) การผลิต การสะสมปุ๋ย 

๑. การสะสมปุ๋ย 
๒. การผลิตปุ๋ย 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

ซ) การผลิตเส้นใยจากพืช ๕๐๐ 
ฌ) การตาก สะสม ชนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย
ข้าวโพดหรือไฟฟ้า 

๕๐๐ 

๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
ก) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ด้วยโลหะหรือแร่ 

๑. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 



-๗- 

ลำดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ปี 
 ๒. โดยใช้เครื่องจกัรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 

๓. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๒ แรงม้า  แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ 
๔. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป      

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
ข) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด  

๑. การหลอม การหล่อ 
๒. การถลุง 

 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 
ค) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  

๑. การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรกำลังไม่เกิน ๕ แรงม้า 
๒. การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรกำลังเกินกว่า ๕ แรงม้า 
๓. การตีโดยใช้แรงคน 
๔. การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

ง) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล         
หรือโลหะอ่ืนใด   

๕๐๐ 

จ) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี  ๑,๐๐๐ 
ฉ) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

๑. การทำเหมืองแร ่
๒. การสะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
ก) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสาร          
กันสนิมยานยนต์  

๑. การต่อ  การประกอบยานยนต์ 
๒. การเคาะ  การปะผุ  การพน่สี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

 
 

๘๐๐ 
๘๐๐ 

ข) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล    ๒,๐๐๐ 
ค) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า  
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่ เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  
เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

๑. การซ่อมรถยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล 
๒. การซ่อมรถจักรยานยนต์ 
๓. การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่ เป็น  
    ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 



-๘- 

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

 ง)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล             
ซึ่งมีไว้บริการหรือจำหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

๑,๐๐๐ 

จ) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์    ๓๐๐ 
ฉ) การผลิต  สะสม  จำหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่    ๕๐๐ 
ช) การจำหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

๑. การปะเชื่อมยางโดยใช้เครื่องมือกล        
๒. รถยนต์  หรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ  ที่ใช้ล้อยาง        
๓. รถจักรยานยนต์  รถจักรยาน  ๒  ล้อ  และ  ๓  ล้อ  
๔. ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

ซ) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์    ๕๐๐ 
ฌ) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่ เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า   

๕๐๐ 

๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
ก) การผลิตไม้ขีดไฟ    ๕๐๐ 
ข) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

๑. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
๒. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
๓. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ขึน้ไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
ค) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 

๑. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
๒. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
๓. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
ง) การอบไม้    ๕๐๐ 
จ) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป    ๕๐๐ 

 

 

 

 



-๙- 

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

 ฉ) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย
กระดาษ   

๑. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
๒. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
๓. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
ช) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ      

๑. ไม่ใช้เครื่องจักร 
๒. โดยใช้เครื่องจักร 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

ซ) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
๑. การเผาถ่าน 
๒. การสะสมถ่าน ไม่เกิน ๒๐ กระสอบ 
๓. การสะสมถ่าน เกินกว่า ๒๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ กระสอบ 
๔. การสะสมถ่านเกินกว่า ๕๐ กระสอบ ขึ้นไป 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ    
ก) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ        
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล    

๒,๐๐๐ 

ข) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด    ๑,๕๐๐ 
ค) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ ยกเว้นกิจการใน ก) หรือ         
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล     

๕๐๐ 

ง) ก ารป ระกอบกิ จการสถานที่ อ าบน้ ำ  อบ ไอน้ ำ  อบสมุ น ไพ ร            
ยกเว้นกิจการใน ก) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล    

๒,๐๐๐ 

จ) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่ พักที่มิ ใช่ โรงแรมที่ จัด ไว้          
เพ่ื อให้ บ ริการ พักชั่ วคราวส ำหรับคน เดิ นทางหรือบุ คคล อ่ืน ใด                 
โดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน    

๑,๐๐๐ 

ฉ) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน    

๑,๐๐๐ 

ช) การประกอบกิจการโรงมหรสพ    ๕๐๐ 
ซ) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก  
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน    

๕๐๐ 

 



-๑๐- 

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

 ฌ) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทำนองเดียวกัน  
ยกเว้นกิจการใน ก) 

๑,๐๐๐ 

ญ) การประกอบกิจการ การเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ  
ในทำนองเดียวกัน   

๑,๐๐๐ 

ฎ) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    

๒๐๐ 

ฏ) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย    ๑,๐๐๐ 
ฐ) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก    ๑,๐๐๐ 
ฑ) ประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม    ๑,๐๐๐ 
ฒ) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๑,๐๐๐ 
ณ) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ    

๑. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

๒. การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

ด) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม    

๑,๐๐๐ 

ต) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย    ๕๐๐ 
ถ) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ    ๕๐๐ 
ท) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ    ๕๐๐ 
ธ) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ำ  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับ
ฝากสัตว์ ชั่วคราว   

๕๐๐ 

๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ    
 ก) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 

๑. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

๒. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรเกินกว่า  
    ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป 

๓. การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ ถึง ๑๐ กี่ 
๔. การทอผ้าด้วยกี่กระตุก เกินกว่า ๑๐ กี่ ขึ้นไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 ข) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์    ๒๐๐ 
 ค) การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร    ๕๐๐ 
 ง) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร    ๕๐๐ 

 



-๑๑- 

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

 จ) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

๑. ตั้งแต่ ๕ เครื่อง ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง 

๒. เกินกว่า ๑๐ เครื่อง ขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 ฉ) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืน ๆ      ๕๐๐ 
 ช) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร    ๕๐๐ 
 ซ) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ     ๕๐๐ 

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    
 ก) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

๑. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๒. โดยใช้เครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ข) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร    ๓,๐๐๐ 
 ค) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุ

ที่คล้ายคลึง 

๑. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๒. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ง) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด 
ตัก ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการใน ข) 

๑. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๕ ตัน) 
๒. เกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป   

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 จ) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
๑. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๒. โดยใช้เครื่องจักร   

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ฉ) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ๕๐๐ 
 ช) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 
 ซ) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม ๒,๐๐๐ 
 ญ) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว    ๑,๐๐๐ 
 ฎ) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย    ๑,๐๐๐ 
 ฏ) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว    ๑,๐๐๐ 
 ฐ) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน                

หรือวัตถุอื่นใด 
๑,๐๐๐ 

 



-๑๒- 

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
ก) การผลิต  สะสม บรรจุ  ห รือขนส่ งกรด  ด่ าง สารออกซิ ไดซ์                  
หรือสารตัวทำละลาย 

๑. การทำน้ำกรด กรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทำละลาย 

๒. การบรรจุน้ำกรด กรด ด่าง สารออกซิไดซ ์หรือสารตัวทำละลาย 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

ข) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 

๑. การผลิตก๊าซ 

๒. การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

๓. การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

๔. ปั๊มก๊าซ 

๕. การขนส่งก๊าซ 

 
๒,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

ค) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

๑. การผลิต กลั่นน้ำมันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

๒. การสะสมน้ำมันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

(๒.๑) จำนวนสะสมไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 

(๒.๒) จำนวนสะสมเกินกว่า ๕๐๐ ลิตร ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลิตร 

(๒.๓) จำนวนสะสมเกินกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป 

๓. การขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

ง) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 

๑. การผลิตถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 

๒. การสะสมถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 

๓. การขนส่งถ่านหิน หรือถา่นโค้ก 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

จ) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการในข้อ ๗ ก) ๕๐๐ 
ฉ) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

๑. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า 

๒. ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๒ แรงม้าข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

ช) การโม่  สะสม  หรือบดชัน    
๑. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๒. โดยใช้เครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 



-๑๓- 

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

 ซ) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี    ๑,๐๐๐ 
ญ) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

๑. ล้างฟิล์มรูปถ่าย 

๒. ล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
๓. การผลิตฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
ฎ) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ           
ที่คล้ายคลึง  

๑,๐๐๐ 

ฏ) การผลิตพลาสติก  เชลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๓,๐๐๐ 
ฐ) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง    ๑,๐๐๐ 
ฑ) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 

๑. ใช้เครื่องทำความเย็นไม่เกิน ๕ แรงม้า 

๒. ใช้เครื่องทำความเย็นเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

๓. ใช้เครื่องทำความเย็นเกินกว่า ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ฒ) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๑,๐๐๐ 

ณ) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา    ๑,๐๐๐ 
ด) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค 

๑. การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๒. การผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

๓. การสะสม การบรรจุ การขนส่ง 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

ต) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

๑. การผลิต 

๒. การบรรจุ การสะสม 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๓ กิจการอื่น ๆ 
ก) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

๑. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 

๒ . สถานที่ มี เค รื่ อ งจั กรรวมกัน แล้ ว เกิ น กว่ า  ๒  แรงม้ า                        
แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 

๓. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป  

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 



-๑๔- 

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

 ข ) การผลิ ต  ซ่ อม เครื่ อ งอิ เล็ กท รอนิ กส์  เค รื่ อ งไฟ ฟ้ า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

๑. การผลิต 

๒. การซ่อม  

 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

ค) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

๑. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๒. โดยใช้เครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

ง) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร  
๑. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 

๒. การถ่ายเอกสาร   

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

จ) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้    ๒๐๐ 
ฉ) การประกอบกิจการโกดังสินค้า    ๑,๐๐๐ 
ช) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนำไปใช้ใหม่หรือแปร
สภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่    

๒๐๐ 

ซ) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ    ๓๐๐ 
ญ) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา    ๑,๐๐๐ 
ฎ) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร    ๑,๐๐๐ 
ฏ) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนำโรค    ๑,๐๐๐ 
ฐ) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง    ๑,๐๐๐ 
ฑ) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กอ. ๑  
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 เขียนที่  
   

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)     
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ปี สัญชาติ  

เลขบัตรประจำตัวประชาชน          
อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์  โทรสาร  
 เป็นนิติบุคคล ประเภท    จดทะเบียนเมื่อ  
มีสำนักงานต้ังอยู่ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์  โทรสาร  
โดยมี    ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ     
ลงวันที่  และหนังสือมอบอำนาจลงวันที ่   
 * ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังนี้   
 ๑. ชื่อสถานประกอบการ  
ประกอบกิจการ  ซ่ึงเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพประเภท   
ลำดับที ่  กำลังเครื่องจักรโดยรวม  แรงม้า  
(กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จำนวนห้อง ห้อง หรือจำนวนที่นั่ง ที่นั่ง  
กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจำนวนตัว  ตัว) จำนวนคนงาน  คน) 
 ๒. สถานประกอบการ  ตั้งอยู่ ณ เลขที ่ หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย  ถนน แขวง/ตำบล  
เขต/อำเภอ  จังหวัด โทรศัพท/์โทรสาร  
อาคารประกอบการมีเนื้อที่  ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ  
(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่  ต ารา ง เม ต ร   ที่ ดิ น บ ริ เวณ ส ถ าน
ประกอบการเป็นของ    
อาคารประกอบการเป็นของ    
อาคารประกอบการ    มีอยู่เดิม  ก่อสร้างใหม ่
 ลักษณะของอาคารประกอบการ (เป็นไม้ หรือห้องแถว 
ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท   



-๒- 
สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ   
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบการ     มี   ไม่มี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ    
 ด้านเหนือ  
 ด้านใต ้  
 ด้านตะวันตก  
 ด้านตะวันออก  
 ๓. ทำงานปกติตั้งแต่เวลา น. ถึงเวลา น .                                   
รวมวันละ  ชั่วโมง  
 ๔. จำนวนและระดับผู้ซึ่งทำงานในสถานประกอบการ รวม   คน   
  ๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ   คน 
  ๔.๒ คนงานชาย คน คนงานหญิง คน   
  ๔.๓ ผู้ชำนาญการจากต่างประเทศ   คน   
  ๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ   คน  
 ๕. การผลิต   
  ๕.๑ ชื่อ  ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ  วัตถุดิบ  ปริมาณการใช้ (ต่อปี) 
แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/ ห้างร้านของผู้จำหน่าย)    
   ๕.๑.๑   
   ๕.๑.๒       ๕.๑.๒ ..........................................................................................................................    ๕.๑.๓ ..........................................................................................................................    
   ๕.๑.๓       ๕.๑.๒ ..........................................................................................................................    ๕.๑.๓ ..........................................................................................................................    
  ๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์  ปริมาณการผลิต  และการจำหน่าย  ผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต (ต่อปี) 
การจำหน่าย  (ระบุสถานที่จำหน่าย)    
   ๕.๒.๑   
   ๕.๒.๒       ๕.๑.๒ ..........................................................................................................................    ๕.๑.๓ ..........................................................................................................................    
   ๕.๒.๓       ๕.๑.๒ ..........................................................................................................................    ๕.๑.๓ ..........................................................................................................................    
  ๕.๓ อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จำนวน)    
   ๕.๓.๑  ขนาด แรงม้า จำนวน เครื่อง    
   ๕.๓.๒  ขนาด แรงม้า จำนวน เครื่อง    
   ๕.๓.๓  ขนาด แรงม้า จำนวน เครื่อง    
 ๖. การควบคุมมลพิษ   
  ๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ  (น้ำเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิงปฏิกูล)  
(ระบุชื่อและปริมาณ)  (ถ้ามี) 
       
       
       



-๓- 
  ๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก  (การบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพ          
น้ำเสีย/ของเสีย/มลพิษทางอากาศ/สิงปฏิกูล) 
       
       
       
       
 ๗. มาตรการป้องกันอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน   
       
       
       
       
 ๘. แผนที่สังเขป  แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๙. หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณาคำขออนุญาต   
  ๙.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
(ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)   
  ๙.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ (กรณี ไม่ใช่
บุคคลเดียวกันกับผู้ขอใบอนุญาต) 
  ๙.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ 

 ๙.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
 ๙.๕ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงว่าที่ตั้งสถานประกอบการสามารถ
ใช้ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 



-๔- 
 ๙.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสำเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร 

 ๙.๗ หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ         
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง) 
 ๙.๘ ใบอนุญาตจากส่วนราชการอ่ืนที่เกีย่วข้อง (ถ้ามี) 

ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

 (ลงชื่อ) ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 ( ) 

ผู้ตรวจสอบการพิจารณาคำขออนุญาต     

ความเห็น   

 (ลงชื่อ)  

 ( ) 
  หัวหน้าหน่วยงาน   

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข     

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

   เห็นสมควรอนุญาตและควรกำหนดเงื่อนไข  ดังนี้   
     
   เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ  

     

  (ลงชื่อ) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

        ( ) 

คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   อนุญาตให้ประกอบกิจการได้     
   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  (ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        ( ) 

 
 
 

 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  
เลขที ่ ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.   
ตรวจเอกสารแล้ว  เอกสารหลักฐาน   
   ครบ   
   ไม่ครบ  คือ  
  ๑)   

  ๒)   

  ๓)   

  ๔)   

 ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ ยังไม่ครบทั้ งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น                
ภายใน  วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

  (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ 
        ( ) 
 ตำแหน่ง  

 

  

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  
เลขที ่ ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.   
ตรวจเอกสารแล้ว  เอกสารหลักฐาน   
   ครบ   
   ไม่ครบ  คือ  
  ๑)   

  ๒)   

  ๓)   

  ๔)   

 ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ ยังไม่ครบทั้ งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น                
ภายใน  วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

  (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ 
        ( ) 
  ตำแหน่ง  



แบบ กอ.๒ 

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

  เขียนที่  
   

 วันที่ เดือน พ.ศ.  
 

 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)     
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ปี สัญชาติ  

เลขบัตรประจำตัวประชาชน          
อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์  โทรสาร  
 เป็นนิติบุคคล ประเภท    จดทะเบียนเมื่อ  
มีสำนักงานต้ังอยู่ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์  โทรสาร  
โดยมี    ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ     
ลงวันที่  และหนังสือมอบอำนาจลงวันที ่   
ชื่อสถานประกอบการ  
ประกอบกจิการประเภท  
ลำดับที่ ใบอนุญาตเล่มที่ เลขที่ ปี  
ตั้งอยู่ ณ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  

แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด  

รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์  โทรสาร  

ขอยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งหมดอายุลง วันที่ เดือน พ.ศ.  
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

 ๑. อาคารประกอบการมีเนื้อที่   ตารางเมตร  บริเวณสถานที่ 
(รวมทั้งอาคารประกอบการ)  มีเนื้อที่ ตารางเมตร 
 ๒. ทำงานปกติตั้งแต่เวลา น. ถึงเวลา น. รวมวันละ ชั่วโมง 
 ๓. จำนวนและระดับผู้ซึ่งทำงานในสถานประกอบการ คน 
  ๓.๑) เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ  จำนวน คน 
  ๓.๒) คนงาน/พนักงานชาย คน  คนงาน/พนักงานหญิง คน  
  ๓.๓) ผู้ชำนาญการจากต่างประเทศ คน 
   ๓.๔) ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ คน 

คำขอเลขที่ /  

(เจา้หน้าที่กรอก) 



-๒- 
 ๔. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่นำมาประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาต  
มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
    สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
   สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
   สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
   กรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบ         
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
   เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด คือ 
  ๑)  
  ๒)  

 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

  (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ 
        ( ) 
  วันที ่ / /  

แบบ กอ.๓  เลขที่รับหนังสือ ใบอนุญาตเล่มที่ เลขที่  
ปี กิจการลำดับที่ ชื่อผู้ยื่นคำขอ  
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ รับไว้เมื่อวันที่  

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  เห็นสมควรอนุญาต   
  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ  

  
 
  

(ลงชื่อ)   
( ) 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ตำแหน่ง  

วันที ่ / /  

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

(ลงชื่อ)  

( ) 
ตำแหน่ง  

วันที ่ / /  

 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  
เลขท่ี ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.   
ตรวจเอกสารแล้ว  เอกสารหลักฐาน   
   ครบ   
   ไม่ครบ  คือ  
  ๑)   

  ๒)   

  ๓)   

  ๔)   

 ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ ยังไม่ครบทั้ งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น                
ภายใน  วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

  (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ 
        ( ) 
 ตำแหน่ง  

 

  

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  
เลขที ่ ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.   
ตรวจเอกสารแล้ว  เอกสารหลักฐาน   
   ครบ   
   ไม่ครบ  คือ  
  ๑)   

  ๒)   

  ๓)   

  ๔)   

 ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ ยังไม่ครบทั้ งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น                
ภายใน  วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

  (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ 
        ( ) 
  ตำแหน่ง  



แบบ กอ. ๓  
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 เขียนที่  
   

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)     
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ปี สัญชาติ  

เลขบัตรประจำตัวประชาชน          
อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์  โทรสาร  
 เป็นนิติบุคคล ประเภท    จดทะเบียนเมื่อ  
มีสำนักงานต้ังอยู่ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์  โทรสาร  
โดยมี    ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ     
ลงวันที่  และหนังสือมอบอำนาจลงวันที ่   
เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่  
เลขที ่ ปี ประกอบกิจการ   ซึ่งเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพประเภท    ลำดับที่  โ ด ย ใ ช้ ชื่ อ
สถานประกอบการว่า   ตั้งอยู่ เลขที ่  หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย   ถนน  แขวง/ตำบล    
เขต/อำเภอ   จังหวัด  รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท ์   โทรสาร   กำลังเครื่องจักรโดยรวม 
  แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จำนวนห้อง   ห้ อ ง 
หรือจำนวนที่นั่ง    ที่นั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจำนวนตัว  ตั ว )
จำนวนคนงาน     คน อาคารประกอบการมีเนื้อที ่  ตารางเมตร 
ขอยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจาก
ใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น    สูญหาย    ถูกทำลาย    ชำรุดในสาระสำคัญ  โดยได้แนบ
หลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
    บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต  
    ใบสำคญัการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 



-๒- 
    หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 ๒. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
    ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 
    หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง) 

 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

  (ลงชื่อ) ผู้รับใบอนุญาต 
        ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กอ. ๔ 
คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 เขียนที่  
   

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)     
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ปี สัญชาติ  

เลขบัตรประจำตัวประชาชน          
อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์  โทรสาร  
 เป็นนิติบุคคล ประเภท    จดทะเบียนเมื่อ  
มีสำนักงานต้ังอยู่ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์  โทรสาร  
โดยมี    ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ     
ลงวันที่  และหนังสือมอบอำนาจลงวันที ่   
เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่  
เลขที ่ ปี ประกอบกิจการ   ซึ่งเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพประเภท    ลำดับที่  โ ด ย ใ ช้ ชื่ อ
สถานประกอบการว่า   ตั้งอยู่ เลขที ่  หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย   ถนน  แขวง/ตำบล    
เขต/อำเภอ   จังหวัด  รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท ์   โทรสาร   กำลังเครื่องจักรโดยรวม 
  แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จำนวนห้อง   ห้ อ ง 
หรือจำนวนที่นั่ง    ที่นั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจำนวนตัว  ตั ว )
จำนวนคนงาน     คน อาคารประกอบการมีเนื้อที ่  ตารางเมตร 
ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินกิจการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจาก   
      
และได้เลิก/จะเลิกการดำเนินกิจการเมื่อ (ว/ด/ป) โดยได้แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
    บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต  
    ใบสำคญัการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  



-๒- 
    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
    หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 ๒. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
    ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 
    หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชำระจากการประกอบกิจการ ก่อนเลิกประกอบกิจการ 
และข้อความที่ระบุในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

  (ลงชื่อ) ผู้รับใบอนุญาต 
        ( ) 
 


