
หน้า   ๑๖๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 
เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  และนายอําเภอเขื่องใน  จึงตราข้อบัญญัติ 

ขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  เร่ือง  การควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  ตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว  ซึ่งขัด

หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

  “ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  ในเขตอํานาจของ

ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

  “การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือการให้บริการใด ๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
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ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 

(๕.๑) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 

 (๑)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 

 (๒)  การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม 

 (๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดู  หรือ

ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๕.๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์  และผลิตภัณฑ์ 

  (๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและ 

การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๒)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 

  (๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

  (๔)  การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 

  (๕)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 

  (๖)  การประดิษฐ์เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ 

  (๗)  การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอ่สัตว์  หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

  (๘)  การสะสม  หรือการล้างคร่ัง 

(๕.๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 

  (๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๒)  การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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  (๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 

  (๔)  การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 

  (๕)  การน่ึง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  

ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๖)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๗)  การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 

  (๘)  การผลิตแบะแซ 

  (๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (๑๐) การประกอบกิจการ  การทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 

  (๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 

  (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 

  (๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 

  (๑๖) การค่ัวกาแฟ 

  (๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 

  (๑๘) การผลิตผงชูรส 

  (๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

  (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภค 

ในครัวเรือน 

  (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
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  (๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๒๓)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๒๔)  การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 

  (๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  และเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือน 

  (๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต ่ ๕  แรงม้าขึ้นไป 

(๕.๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 

 (๑)  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 

 (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง ๆ 

 (๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 

 (๔)  การผลิตผ้าพนัแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

 (๕)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 

(๕.๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 

 (๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันพืช 

 (๒)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๓)  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

ด้วยเคร่ืองจักร 

 (๔)  การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 

 (๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 

 (๗)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 

 (๘)  การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

(๕.๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 

 (๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 

 (๒)  การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  ๕.๖  (๑) 
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 (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  ๕.๖  (๑) 

 (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ

อื่นใดยกเว้นกิจการใน  ๕.๖  (๑) 

 (๕)  การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักรสารเคมีหรือวิธีอื่นใดยกเว้นกิจการใน  ๕.๖  (๑) 

 (๖)  การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่ 

(๕.๗) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 

 (๑)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่น  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

 (๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

 (๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อม  หรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล

ดังกล่าวด้วย 

 (๔)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 

 (๕)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 

 (๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

 (๗)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

(๕.๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 

 (๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 

 (๒)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว  หรือการตัด

ไม้ด้วยเคร่ืองจักร 

 (๓)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น  การทาสารเคลือบ

เงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้  หรือหวาย 

 (๔)  การอบไม้ 

 (๕)  การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร 

 (๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
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 (๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ 

 (๘)  การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 

(๕.๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 

 (๑)  กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาล 

 (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  ๕.๙  (๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๓ )  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํ า  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่ เป็น 

การให้บริการใน  ๕.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๔)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๘)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่ 

เป็นการให้บริการใน  ๕.๙ (๑) 

 (๙)  การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

 (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้

อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  ๕.๙  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 

 (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
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 (๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม 

 (๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

(๕.๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 

 (๑)  การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 

 (๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 

 (๓)  การป่ันฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร 

 (๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 

 (๕)  การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 

 (๖)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ 

 (๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้า 

 (๘)  การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ 

(๕.๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

 (๒)  การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 

 (๓)  การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หนิ  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๖)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 

 (๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนปะกอบหรือส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก  

ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 

 (๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
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(๕.๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 

 (๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือ 

สารตัวทําลาย 

 (๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 

 (๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

 (๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 

 (๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  ๕.๗  (๑) 

 (๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๗)  การโม่  การบดชัน 

 (๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

 (๙)  การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 

 (๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 

 (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 

 (๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน

การผลิตดอกไม้เพลิง 

 (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

 (๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๕.๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑)  การพิมพ์หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
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 (๒)  การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 

 (๕)  การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 

 (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

 (๗)  การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

 (๘)  การพิมพ์สีลงในวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

ข้อ ๖ เม่ือพ้นกําหนดเวลาเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใด

ประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลกลางใหญ่เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามประเภทท่ีกําหนดใน

ข้อ   ๕   ในลักษณะที่ เ ป็นการค้าซึ่ ง ให้ควบคุม   ต้อง ย่ืนเ ร่ืองตามแบบที่ กําหนดไว้ในข้อ   ๒๐   

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และผู้ประกอบกิจการดังกล่าว  ทั้งในลักษณะที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า

จะต้องปฏิบัติ  และจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้น  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ

และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กําหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม

ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  ต้องจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบไม่ซึม  ไม่ร่ัว   

ระบายน้ําได้สะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางนํ้าสาธารณะ  หรือผู้อาศัย

ใกล้เคียง 

  (๔)  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร

เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึม  ร่ัวไหลหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ํา

โสโครก  ไขมัน  ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  หรือต้องมีเคร่ืองระบายนํ้า  เคร่ืองป้องกันกลิ่น  ไอเสีย
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ความกระเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอื่นใด  อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง  

ข้อกําหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่

อาศัยของสัตว์นําโรค 

  (๗)  ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น  ๆ 

  (๘)  ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ใน

สถานที่นั้นและต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาลตามคําแนะของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขัง  และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  และต้องจัดให้ได้

สุขลักษณะ 

  (๑๑) สถานที่ เ ก่ียวกับการตากหรือผึ่ งสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่ งสินค้า 

ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันผู้ขอรับใบอนุญาต  งดเว้นการปฏิบัติตามเง่ือนไข

ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  เพียงเท่าที่เห็นสมควร  หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใด  เพื่อให้เหมาะสมแก่การค้า   

ซึ่งให้ควบคุมนั้นก็ได้ 

ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๕  จะต้องนําหลักฐาน  ดังต่อไปนี้มา

แสดงต่อเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  เป็นเอกสารประกอบพร้อมกับแบบคําขอรับใบอนุญาตตามที่กําหนดไว้

ในข้อ  ๒๒ 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

  (๓)  รูปถ่ายหน้าตรง  คร่ึงตัว  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดําของผู้ขอรับใบอนุญาต

ขนาด  ๑  x  ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  (๔)  หลักฐานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ ๑๐ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามความใน

ข้อ  ๗  และข้อ  ๙  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพของประชาชน  ก็ให้ 

ออกใบอนุญาตตามแบบท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  โดยที่จะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือ 

แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๗  ทราบภายใน 

ย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําขอตามข้อ  ๗  และหลักฐานตามข้อ  ๙  ครบถ้วนแล้ว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเป็น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   

สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครั้ง ๆ  ละไม่เกินสิบห้าวัน  โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ

จําเป็นแต่ละคร้ัง  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา  ตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลา

ไว้แล้วนั้น 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้ รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียม  ตามอัตรา 

ท้ายข้อบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้ 

มารับใบอนุญาต  และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ถ้าผู้ขออนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการอีกให้ย่ืนคําขอตามข้อ  ๙  ใหม่ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สําหรับการค้าประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแห่งเดียว  ใบอนุญาต

ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  ผู้ใดประกอบการค้าซึ่งให้ควบคุมหลายประเภท  ในขณะและ

สถานที่เดียวกัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทท่ีมีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว  ประเภทอื่น

ให้เก็บเพียงก่ึงอัตรา 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า  ซึ่งให้ควบคุมนอกจากต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข

เก่ียวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ  ๗  แล้วยังจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข

อันเก่ียวด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย 

  (๑)  ต้องประกอบการค้าภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 

  (๒)  ต้องทําความสะอาดกวาดล้างสถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน  และ 

ต้องรักษาพื้นและรางระบายน้ําให้มีลักษณะดีอยู่เสมอ 

  (๓)  ต้องรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ

ถ้าเศษวัตถุหรือวัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากละอองแมลงวัน 

และสัตว์อื่น ๆ 
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  (๔)  ต้องรักษาสถานท่ีอย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวันหรือยุง  และต้องเก็บสิ่งของที่

เป็นอาหารให้มิดชิดอย่าให้หนู  และแมลงสาบเข้ากินได้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ต้อง

ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

  (๕)  ต้องรักษาส้วมและสถานท่ีปัสสาวะให้สะอาด  และได้สุขลักษณะอยู่เสมอ   

ต้องรักษาเครื่องระบายน้ํา  เคร่ืองป้องกันสิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่สุขภาพ  หรือเป็นเหตุรําคาญให้ดี  และ 

ใช้การได้สะดวกเสมอ 

  (๖)  ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๗)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเข้าตรวจสถานท่ี  

เคร่ืองมือเครื่องใช้  ตลอดกิจการที่กระทําได้ในเวลาพอสมควร  เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้ง  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของทางราชการรวมทั้ง

ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะ

ระบุไว้ในใบอนุญาต  ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทใดท่ีประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตประกอบ 

การค้าเช่นนั้นต่อไป  จะต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  ก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุพร้อมเอกสารประกอบตามข้อ  ๙  และใบอนุญาต  หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับที่จะขอต่ออายุ  

เม่ือได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จะสั่งไม่ต่อ

อายุใบอนุญาต 

ข้อ ๑๔ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่  นัดให้มารับใบอนุญาตที่ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว 

ผู้ประกอบกิจการค้ารายใดไม่มารับหรือไม่ยอมชําระค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  นับแต่วันที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่นัดให้มารับใบอนุญาตที่ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว 

การนัดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองต้องแจ้งเป็นหนังสือและต้องนัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
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ข้อ ๑๕ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําร้องบอกเลิกกิจการ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 

ข้อ ๑๖ หากผู้รับใบอนุญาต  ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ ย่ืนคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบคําร้องทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๗ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด
ในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  ตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ  และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา 

ที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๑๘ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
  (๑ )  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบตามแบบใบอนุญาตตามข้อ  ๒๐   

โดยประทับตรา  สีแดงคําว่า  “แทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้ง 
ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้ว
ใบแทน 

  (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญ  ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลง  เล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๑๙ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ 

เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๒๐ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.๑ 
  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.๒ 
  (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.๓ 
  (๔)  แบบคําร้องทั่วไป 
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ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  
หรือตามบทแห่งพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนดได้
และถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินคร้ังละสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมี
เหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  หรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๒๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการค้าที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งตามข้อ  ๑๑  วรรคหนึ่ง  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔   
ถ้าผู้ที่ได้รับคําสั่งไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ
คําสั่งการอุทธรณ์ตามวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง  เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มี 
การทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

ข้อ ๒๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๒๕ ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่ง  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ข้อ ๒๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ตามที่เห็นสมควร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
วิลาศ  ไชยดี 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

คาธรรมเนียม 

ตอปฉบับละ 
หมาย

เหตุ 
บาท ส.ต. 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

     (๑.๑) การเลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ และแกะ 

          ก. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 

          ข. ตั้งแต ๑๐๑ ตัว ข้ึนไป 

     (๑.๒) การเลี้ยงสัตวปก 

          ก. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 

          ข. ตั้งแต ๑๐๑ ตัว ข้ึนไป 

     (๑.๓) การเลี้ยงสัตวน้ํา ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัว ข้ึนไป 

     (๑.๔) การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

          ก. เลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน ตั้งแต ๕๐ ตัว ข้ึนไป 

          ข. เลี้ยงแมลง ตั้งแต ๕๐๐ ตัว ข้ึนไป 

(๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

     (๒.๑) ตั้งแต ๑๐ – ๒๕ ตัว 

     (๒.๒) ตั้งแต ๒๖ – ๕๐ ตัว 

     (๒.๓) ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 

     (๒.๔) ตั้งแต ๑๐๑ ตัว ข้ึนไป 

(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี

ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน

ของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวา

ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 

 

 

๔๐๐ 

๘๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

  

๒ กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย 

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๑.๑) ฆาโดยไมใชเครื่องจักร 

     (๑.๒) ฆาโดยใชเครื่องจักร 

(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิได

ฟอก 

  

 

 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

  

 



-๒- 
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๒ (๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

(๔) การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 

(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 

(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว 

เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือ

พืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

  

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 

(๑) การผลิตเนย เนยเทียม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู      

ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดองหรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในรัวเรือน 

(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวน   

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๕) การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร

จากสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน

ตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๖) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิต  

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๗) การผลิตเสนบะหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน 

เก้ียมอ๋ี 

(๘) การผลิตแบะแซ 

(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

     (๙.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๙.๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

     (๙.๓) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต ๒๑ แรงมา ข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 
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๓ (๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 

     (๑๐.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๑๐.๒) โดยใชเครื่องจักร 

(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิด

ตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

     (๑๒.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๑๒.๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

     (๑๒.๓) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต ๒๑ แรงมา ข้ึนไป 

(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 

     (๑๓.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๑๓.๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

     (๑๓.๓) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต ๒๑ แรงมา ข้ึนไป 

(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 

     (๑๕.๑) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร 

     (๑๕.๒) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๒๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๖) การค่ัวกาแฟ 

(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

(๑๘) การผลิตผงชูรส 

     (๑๘.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๑๘.๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

     (๑๘.๓) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต ๒๑ แรงมา ข้ึนไป 

(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 

(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๒๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 
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๓ (๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 

     (๒๑.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๒๑.๒) โดยใชเครื่องจักร 

(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๒๓) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 

(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมา

ข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

  

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 

ผลิตภัณฑชําระลาง 

(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางตาง ๆ 

(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 

(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 

(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

  

๕ กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 

(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 

(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกันดวยเครื่องจักร 

(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๔.๑) ใชเครื่องจักร ๑ – ๕ แรงมา 

     (๔.๒) ใชเครื่องจักร ๖ – ๑๐ แรงมา 

     (๔.๓) ใชเครื่องจักร ๑๑ – ๑๕ แรงมา 

     (๔.๔) ใชเครื่องจักร ๑๖ – ๒๐ แรงมา 

     (๔.๕) ใชเครื่องจักร ๒๑ – ๕๐ แรงมา 

     (๔.๖) ใชเครื่องจักรตั้งแต ๕๑ แรงมาข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

 

  

 



-๕- 
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รายการ 

คาธรรมเนียม 

ตอปฉบับละ 
หมาย

เหตุ 
บาท ส.ต. 

๕ (๕) การผลิตยาสูบ 

     (๕.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๕.๒) โดยใชเครื่องจักร 

(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

     (๖.๑) ใชเครื่องจักร ๑ – ๕ แรงมา 

     (๖.๒) ใชเครื่องจักร ๖ – ๑๐ แรงมา 

     (๖.๓) ใชเครื่องจักร ๑๑ – ๑๕ แรงมา 

     (๖.๔) ใชเครื่องจักร ๑๖ – ๒๐ แรงมา 

     (๖.๕) ใชเครื่องจักร ๒๑ – ๕๐ แรงมา 

     (๖.๖) ใชเครื่องจักรตั้งแต ๕๑ แรงมาข้ึนไป 

(๗) การผลิต การสะสมปุย 

     (๗.๑) เพ่ือจําหนาย 

     (๗.๒) การสะสมปุยเกินกวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 

 (๘) การตาก การสะสมหรือขนถายมันสําปะหลัง หรือผลผลิตทาง

การเกษตรเพ่ือจําหนาย 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

  

๖ กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ         

หรือเครื่องใชตาง ๆ 

     (๑.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๑.๒) โดยใชเครื่องจักร 

(๒) การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ 

ใน (๑) 

(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การดัด การประสาน การรีด 

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๑) 

(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล

หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวน กิจการใน (๑) 

(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใดยกเวน

กิจการใน (๑) 

(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 

 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 
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๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกัน

สนิมยานยนต 

     (๑.๑) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

     (๑.๒) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๒.๑) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

     (๒.๒) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลซ่ึง   

มีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือ

ปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

     (๓.๑) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

     (๓.๒) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต 

(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 

(๖) การปะ การเชื่อมยาง 

     (๖.๑) การปะ การเชื่อมยางรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต 

     (๖.๒) การปะ การเชื่อมยางรถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช 

 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

  

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

(๑) การผลิตไมขีดไฟ 

(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว 

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

(๓) การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  

การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

(๔) การอบไม 

(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

(๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

(๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

  



-๗- 
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๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน (๑) 

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต

เปนการใหบริการใน (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

     (๔.๑) มีจํานวนหองพักไมเกิน ๑๐ หอง 

     (๔.๒) มีจํานวนหองพัก ๑๑ – ๒๐ หอง 

     (๔.๓) มีจํานวนหองพัก ๒๑ – ๓๐ หอง 

     (๔.๔) มีจํานวนหองพัก ๓๑ – ๔๐ หอง 

     (๔.๕) มีจํานวนหองพัก ๔๑ – ๕๐ หอง 

     (๔.๖) มีจํานวนหองพักตั้งแต ๕๑ หองข้ึนไป 

(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

     (๕.๑) มีจํานวนหองพักไมเกิน ๕ หอง 

     (๕.๒) มีจํานวนหองพัก ๖ – ๑๐ หอง 

     (๕.๓) มีจํานวนหองพักตั้งแต ๑๑ หอง ข้ึนไป 

(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก        

คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 

(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกันเวนแตเปนการใหบริการใน (๑) 

(๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลน

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูใน

บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๑๐.๑) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๑๕ ตารางเมตร 

     (๑๐.๒) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๑๕ ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

๗๐๐ 

๘๐๐ 

๙๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

  



-๘- 
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๙ (๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม

ทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกายหรือ

โดยวิธีอ่ืนใด เวนแตเปนการใหบริการใน (๑) หรือในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 

     (๑๒.๑) กิจการสวนสนุก 

     (๑๒.๒) กิจการตูเกม 

        (๑) มีตูเกมจํานวนไมเกิน ๓ ตู 

        (๒) มีตูเกมจํานวนเกิน ๓ แตไมเกิน ๕ ตู 

        (๓) มีตูเกมจํานวนตั้งแต ๕ ตู ข้ึนไป 

(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานท่ีฝกซอมกอลฟ 

(๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  

การสาธารณสุขวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

 

 

 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

  

๑๐ กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ 

(๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 

(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 

     (๔.๑) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

     (๔.๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ข้ึนไป 

(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 

     (๕.๑) โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ – ๑๐ เครื่อง 

     (๕.๒) โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๑๑ – ๕๐ เครื่อง 

     (๕.๓) โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕๑ เครื่อง ข้ึนไป 

 

 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

  

 

 

 



-๙- 
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๑๐  (๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 

     (๖.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๖.๒) โดยใชเครื่องจักร 

(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา 

     (๗.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๗.๒) โดยใชเครื่องจักร 

(๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

     (๘.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๘.๒) โดยใชเครื่องจักร 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

  

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๑.๑) โดยใชพ้ืนท่ีตั้งแต ๑ - ๒๐ ตารางเมตร 

     (๑.๒) โดยใชพ้ืนท่ีตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตารางเมตร 

     (๑.๓) โดยใชพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 

     (๑.๔) โดยใชพ้ืนท่ีเกินกวา ๑๐๑ ตารางเมตร ข้ึนไป 

(๒) การระเบิด การโม การปุนหินดวยเครื่องจักร 

(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๓.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๓.๒) โดยใชเครื่องจักร 

(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 

(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา

หินปูน 

(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ

สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง   

ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 

(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  



 

-๑๐- 

ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

คาธรรมเนียม 

ตอปฉบับละ 
หมาย

เหตุ 
บาท ส.ต. 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี 

(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําละลาย 

(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาช 

     (๒.๑) การผลิต การบรรจุ 

     (๒.๒) การสะสม การขนสง 

        ก. มีพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

        ข. มีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

     (๓.๑) การผลิต การกลั่น 

     (๓.๒) การสะสม การขนสง 

        ก. จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงตั้งแต ๒๐๐ – ๑,๐๐๐ ลิตร 

        ข. จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงตั้งแต ๑,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

        ค. จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงตั้งแต ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ ลิตร 

        ง. จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงตั้งแต ๒๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ ลิตร 

        จ. จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงเกินกวา ๔๐,๐๐๑ ลิตร ข้ึนไป 

(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 

(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑) 

(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยดเบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๗) การโม การบดชัน 

(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

     (๙.๑) การผลิต 

     (๙.๒) การลางฟลมรูปถาย 

     (๙.๓) การลางฟลมภาพยนตร 

(๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท 

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

  



-๑๑- 

ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

คาธรรมเนียม 

ตอปฉบับละ หมายเหตุ 

บาท ส.ต. 

๑๒ (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 

(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือ

พาหะนําโรค 

(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 

(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็คทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ

อิเล็คทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

     (๒.๑) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร 

     (๒.๒) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๒๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 

     (๔.๑) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร 

     (๔.๒) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๒๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๕.๑) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

     (๕.๒) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร       

แตไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 

     (๕.๓) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

 

 

 

 

๕๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          (แบบ   กอ.  ๑) 

แบบคํารับใบอนุญาต 
 

      เขียนท่ี……………………………………………………………………..    

 

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

 

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

อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................  

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

จังหวัด......................................................  หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 (   )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท...............................................................................  

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 

 (   )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................................................................................  

มีคนงาน........................................คน  ใชเครื่องจักรขนาด...........................................................แรงมา 

 (   )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท.......................................................  

ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธกีาร................................................................. 

 (   )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดท่ี...................................................................................   

   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.............................................................   

   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี....................................................................................   

   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี..................................................................  

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)......................................................................พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ  

เอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว................................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ  คือ 

  ๓.๑……………………………………………………………………………………. 

  ๓.๒……………………………………………………………………………………. 

 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 

 ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 



๒ 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้...............................................................................    

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

 (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ...............................................................................................................   

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

 

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

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

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

                   วันท่ี........../........../........ 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

  (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

  (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 

 

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

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

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

       วันท่ี.........../................/............. 



 (แบบ  กอ.  ๒) 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

 

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

 อนุญาตให................................................................สัญชาติ............................อยูบานเลขท่ี........................  

หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................ตําบล.......................................   

อําเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท.............................................. 
 

 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท........................................................................

โดยใช  ชื่อสถานประกอบการวา...................................................................................................................................  

ตั้งอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................  

ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................   

โทรศัพท..............................................โทรสาร...................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด...............................แรงมา  จํานวนคนงาน.....................คน  ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียม  

ใบอนุญาต...........................................บาท  (............................................................................................................)  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 
 

 ขอ  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน (เทศบัญญัติ / 

ขอบังคับสุขาภิบาล / ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล / ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี) 
 

 ขอ  ๓)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

  ๓.๑)................................................................................................................................................... 

  ๓.๒)................................................................................................................................................... 

  ๓.๓)................................................................................................................................................... 

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

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี.................................เดือน....................................พ.ศ. ................................  
  

  ออกให  ณ  วันท่ี ................... เดือน ........................................... พ.ศ. ......................    

 

 

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

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

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



 (แบบ  กอ.  ๓) 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................  

แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ..................................อบต......................................................................  

จังหวัด................................................  หมายเลขโทรศัพท......................................................................   

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท........................................................................................  

ตามใบอนุญาตเลมท่ี.....................เลขท่ี................./..............  ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน....................พ.ศ..............  

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)...........................................................................................................................................   

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๓.๑ .....................................................................................................................................   

   ๓.๒ .....................................................................................................................................   

  ๔).....................................................................................................................................................   

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 

 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ      (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

     (   )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต      (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

     (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ...........................  

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

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

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

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

     วันท่ี........../............/............                    วันท่ี............/............/............. 



 

รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน / เดือน  /ป 

ท่ีออก 

ใบอนุญาต 

วัน / เดือน / ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน 
ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน /เดือน / ป 

      

      

      

      

      

      

      

 

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(แบบ  กอ.  ๔) 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 
 

       เขียนท่ี................................................................   
      วันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ. ................... 
 ขาพเจา.............................................อายุ..............ป สัญชาติ..................อยูบานเลขท่ี................. 
หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...........................ถนน................................... แขวง/ตําบล.................................... 
เขต/อําเภอ...................อบต. ........................ จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท.................................. 
 ๑)  ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท............................................   
ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ..............................................................  ตั้งอยูบานเลขท่ี................หมูท่ี..................
ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตําบล..............................  อําเภอ...................................
จังหวัด..................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน.......................................................... 
 ๒)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ        
พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลวดังนี้  คือ 
  ๒.๑)  สําเนาบัตรประจําตัว................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๒.๓)  หลักฐานอ่ืน ๆ  .............................................................................................................   
   ๒.๓.๑ ........................................................................................................................ 
   ๒.๓.๒ ....................................................................................................................... 
  ๒.๔) ........................................................................................................................................   
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 
       (ลงชื่อ)...........................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 
               (...........................................) 

ใบรับแจง 
ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)...............................................ตําแหนง...................................................  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ  โทรศัพท  ๐๔๕-๒๒๗๐๘๑   ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  
เลขท่ี............./...................  จาก  (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ 
      (ลงชื่อ)................................................. 
             (..................................................) 
        ตําแหนง....................................................................   
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 
จากการตรวจสอบคําขอ      (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(   )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได      (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
(   )  เห็นสมควรไมออกหนังสือรับรองการแจง  เพราะ  
........................................................................................  
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข               (ลงชื่อ)............................................. 
          (....................................)                       (............................................) 
ตําแหนง............................................................          ตําแหนง..................................................... 
          วันท่ี........../............/............                     วันท่ี............/............/............. 
 



 
 
 
 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาต 

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

 

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

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.....................................................................................

สัญชาติ...............อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี........ตําบล..................อําเภอ.................จังหวัด.................................

หมายเลขโทรศัพท.................................ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................

ประเภท.............................................ตั้งอยูเลขท่ี..........หมูท่ี.............ตําบล......................อําเภอ.........................

จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพท............................................. 

(๒) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

ขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

๔.๑) ......................................................................................... 

๔.๒) .......................................................................................... 

(๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

 

คําเตือน  (๑) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ

       กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอออกใบอนุญาตใหมกอนใบแทนสิ้นอายุ 


