(ร่าง)
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ....

เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ....
---------------------------------------------------------------หลักการ
ให้มีการปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557
เหตุผล
โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2557 ได้ ใ ช้ บั ง คั บ มาเป็ น เวลานาน ไม่ เ หมาะสมกั บ สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ประกอบกั บ กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ มี ก ฎกระทรวงควบคุ ม สถานประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ. 2560
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศใช้บังคับใหม่ จึงเป็นการสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง การควบคุมกิจ การที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 และเป็นการสมควรกาหนดประเภทของ
กิจ การที่เป็ นอัน ตรายต่อสุ ขภาพ ให้ เป็ น กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้ องถิ่น กาหนดหลั กเกณฑ์ แ ละ
เงื่ อ นไขทั่ ว ไปส าหรั บ ให้ ผู้ ด าเนิ น กิ จ การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสภาพหรื อ สุ ข ลั ก ษณะของสถานที่ ที่ ใ ช้
ดาเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดาเนินกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ อั ตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจ การที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
จึงตราเทศบัญญัตินี้

(ร่าง)
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ....
---------------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2557
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบั ญญัตินี้ เรี ย กว่า “เทศบัญญัติ เทศบาลตาบลบ้ านโพธิ์ เรื่อง ควบคุมกิจ การ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โ ดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุ ข ภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ อ อกตามความในมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ผู้ ด าเนิ น กิ จ การ” หมายความว่ า เจ้ า ของ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การ
ของสถานประกอบกิจการนั้น
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิ ษ ทางน้ า” หมายความว่ า สภาวะของน้ าทิ้ ง อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิ ษ ทางแสง” หมายความว่ า สภาวะของแสงอั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิ จ การของสถานประกอบกิ จ การที่ ท าให้ มี ผ ลกระทบหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชน
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือ
สิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด 1
บททั่วไป
---------------------------------------------------------------ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการทีต่ ้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น
1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านอง
เดีย วกัน เพื่อให้ ป ระชาชนเข้าชมหรื อเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการเรียกเก็บค่าดูห รื อ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย
ในตลาด
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(5) การผลิ ตสิ่ งของเครื่ องใช้ห รื อผลิ ตภั ณ ฑ์ อื่น ๆ จากเปลื อก กระดอง กระดู ก
เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์

(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือ
พืชอย่างอื่น
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์ โดยการตาก บด นึ่ง
ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(7) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี้ พาสต้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(11) การผลิตไอศกรีม
(12) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(13) การผลิ ต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิ ด ผง
อื่น ๆ
(14) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ เอททิ ล แอลกอฮอล์ สุ ร า เบี ย ร์ ไวน์
น้าส้มสายชู ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(15) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้งสบู่
ที่ใช้กับร่างกาย
(3) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ต่าง ๆ
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(5) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิ ต ภาชนะ เครื่ อ งประดั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน 6. (1)
(3) การกลึ ง เจาะ เชื่ อ ม ตี ตั ด ประสาน รี ด หรื อ อั ด โลหะด้ ว ยเครื่อ งจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6. (1)
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ
อื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6. (1)
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน 6. (1)
(6) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล

(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรื อ จ าหน่ า ย และในการประกอบธุ ร กิ จ นั้ น มี ก ารซ่ อ มหรื อ ปรั บ ปรุ ง ยานยนต์ เครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งกล
ดังกล่าวด้วย
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(6) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(7) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(4) การอบไม้
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิ จ การสปา เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก ารในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล หรื อ ในสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓ ) ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร น ว ด เ พื่ อ สุ ข ภ า พ เ ว้ น แ ต่ เ ป็ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ว ยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๔) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ า อบไอน้ า อบสมุ น ไพร เว้ น แต่ เ ป็ น การ
ให้ บ ริ ก ารในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล หรื อ ในสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๕) การประกอบกิ จ การโรงแรม สถานที่ พั ก ที่ มิ ใ ช่ โ รงแรมที่ จั ด ไว้ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก าร
พักชั่วคราว สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้ เช่า ห้ องเช่า หรือห้ องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจั ด ให้ มี ม หรสพ การแสดงดนตรี เต้ น ร า ร าวง รองแง็ ง ดิ ส โกเธค
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน

(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙. (๑)
(10) การประกอบกิ จ การการเล่ น สเก็ ต หรื อ โรลเลอร์ เ บลด หรื อ การเล่ น อื่ น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๑1) การประกอบกิ จ การเสริ ม สวย หรื อ แต่ ง ผม เว้ น แต่ กิ จ การที่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๑2) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(๑3) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(๑4) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑5) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑6) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑7) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(๑8) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว
(22) การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารลานสะสมตู้ บ รรจุ สิ น ค้ า หรื อ ลานจอดรถ
หัวลากตู้บรรจุสินค้า
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด
โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11. (2)
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน

(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6. (5)
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทา
ละลาย
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7. (1)
(6) การผลิ ตสิ่ งของเครื่องใช้ห รือผลิ ตภัณฑ์ด้ว ยยางเทียม พลาสติก เซลลู ล อยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(8) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์
(10) การเคลื อ บ ชุ บ วั ต ถุ ด้ ว ยพลาสติ ก เซลลู ล อยด์ เบเกอร์ ไ ลท์ หรื อ วั ต ถุ
ที่คล้ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(13) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง
(15) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
13. กิจการอื่น ๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่

(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ 7 ผู้ดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุ ม อาคารมี ผ ลใช้ บั ง คั บ สถานประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น โรงงานตามกฎหมายว่า ด้ ว ยโรงงาน หรื อ สถาน
ประกอบกิจ การที่มี ก ารประกอบกิจ การเกี่ ยวกั บวั ตถุ อั นตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้ว ยการนั้ น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด 2
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให้ผู้ดาเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
---------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
---------------------------------------------------------------ข้ อ 8 สถานประกอบกิ จ การต้ อ งตั้ ง อยู่ ห่ า งจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึ ก ษา
สถานเลี้ ย งเด็ ก สถานดู แ ลผู้ สู ง อายุ ห รื อ ผู้ ป่ ว ยพั ก ฟื้ น หรื อ ผู้ พิ ก าร หรื อ สถานที่ อื่ น ใดที่ ต้ อ งมี ก ารคุ้ ม ครอง
สุ ข ภาพของประชาชนเป็ น พิ เ ศษ ซึ่ ง จะต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นระยะที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
หรื อ ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยค านึ ง ถึ ง ลั ก ษณะ
และประเภทของสถานประกอบกิจการ
การกาหนดสถานที่อื่นใดเพิ่มเติม การกาหนดระยะห่าง และการกาหนดให้มีระบบป้องกัน
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ความในวรรคหนึ่ ง และวรรคสองไม่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ สถานประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น โรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ข้ อ 9 สถานประกอบกิ จ การที่ มี อ าคารต้ อ งเป็ น อาคารที่ มี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง
และเหมาะสมที่จ ะประกอบกิจ การที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ทางหนีไฟ บันใดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ มี สิ่ ง กี ด ขวาง มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอและมี ป้ า ยหรื อ เครื่ อ งหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบาย
อากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 11 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้ องน้าและห้ องส้ว ม ตามแบบและจ านวน
ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาด
ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจาทุกวัน
ข้อ 12 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(1) มีภ าชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรั บ ที่เ หมาะสมและเพี ยงพอกับ ประเภทและ
ปริมาณของมูลฝอย รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยู่เสมอ
(2) ในกรณีที่มีการกาจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 13 สถานประกอบกิ จ การต้ อ งดู แ ลมิ ใ ห้ มี น้ าท่ ว มขั ง บริ เ วณสถานประกอบกิ จ การ
และจัดให้มีการระบายน้าหรือการดาเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ในกรณีที่มีน้าทิ้งหรือน้าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการดาเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่ าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดาเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกาหนด
ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาก าหนด
สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่ อดักไขมัน และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัด ให้ มี
บ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมันดังกล่าว
ข้ อ 14 สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น และก าจั ด แมลงและสั ต ว์ ที่ เ ป็ น
พาหะนาโรคให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 15 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาคารหรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสาหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ทัง้ นี้ ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น
ข้ อ 16 สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด วางสิ่ ง ของให้ เ ป็ น ระเบี ย บ เรี ย บร้ อ ย ปลอดภั ย
เป็ น สั ดส่ ว น และดูแลรั กษาความสะอาดให้ ถูก ต้ องตามสุ ขลั ก ษณะและอนามัย เพื่อให้ เกิดความปลอดภั ย
และไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ 17 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพ
น้าบริโภคของกรมอนามัยสาหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้าดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่ งปนเปื้ อนที่อาจเป็ น อัน ตรายต่อสุ ขภาพ และสถานที่ตั้งน้าดื่มและลั กษณะการนาน้ามาดื่ ม
ต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 18 สถานประกอบกิจ การต้อ งจัด ให้ มีน้าใช้ที่ มีปริ มาณและคุณภาพเหมาะสมต่ อ การ
ประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ส่วนที่ 2
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุราคาญ
---------------------------------------------------------------ข้ อ 19 สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ม าตรการความปลอดภั ย ในการท างานและปฏิ บั ติ
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 20 สถานประกอบกิ จ การที่ มี ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตรายต้ อ งมี ส ถานที่
ที่ปลอดภัยสาหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 21 สถานประกอบกิจ การที่ผู้ ปฏิบัติ งานอาจเปรอะเปื้ อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย
หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดอั น อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ ช าระร่ า งกายฉุ ก เฉิ น และที่ ล้ า งตาฉุ ก เฉิ น
ตามความจ าเป็ น และเหมาะสมกั บ คุ ณสมบัติ ข องสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่ งอื่นใดอั นอาจเป็น อัน ตราย
ต่อสุ ขภาพ และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วย
วัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 22 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
ส าหรั บ การใช้ ง านในสถานประกอบกิ จ การ และต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง ในลั ก ษณะที่ แ ข็ ง แรง มั่ น คง
และปลอดภั ย โดยมี ร ะบบป้ อ งกั น อั น ตราย และป้ า ยค าเตื อ นหรื อ ค าแนะน าในการป้ อ งกั น อั น ตราย
จากอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งจั ก รนั้ น ทั้ ง นี้ การจั ด วางหรื อ การจั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
หรื อ เครื่ อ งจั ก รต้ อ งเป็ น ระเบี ย บไม่ กี ด ขวางทางเดิ น และการปฏิ บั ติ ง าน และต้ อ งมี ก ารดู แ ล ตรวจสอบ
และบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
ข้อ 23 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น เพื่ อ คุ้ ม ครองสุ ข ภาพผู้ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ ผู้ ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจาก
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์
ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้ อ 24 สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ า มลพิ ษ ทางแสง มลพิ ษ ทางความร้ อ น มลพิ ษ ทางความสั่ น สะเทื อ น
ของเสี ย อั น ตราย หรื อ มี ก ารใช้ ส ารเคมี ห รื อ วั ต ถุ อั น ตรายจะต้ อ งด าเนิ น การควบคุ ม และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริ เวณใกล้เคียงหรือ
ผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันควร ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์
ในการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 3
ใบอนุญาต
---------------------------------------------------------------ข้อ 25 เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนิน
กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้ รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ 26 ผู้ ใดประสงค์จ ะเป็นผู้ ดาเนิน กิจ การที่ต้ องมีการควบคุมภายในท้อ งถิ่น ในลั ก ษณะ
ที่ เ ป็ น การค้ า จะต้ อ งยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ ก าหนดไว้ท้ า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้ พร้ อ มกั บ แสดงเอกสาร
และหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจาร (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(3) หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไป
กาจัดที่อื่น)
(4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย
กาหนด)
(5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(6) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(7) หลักฐานอื่นที่จาเป็น
ข้อ 27 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถู ก ต้ องของคาขอและความครบถ้ว นของเอกสารหลั กฐานทัน ที กรณีไม่ถู ก ต้ อง ครบถ้ว น
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ในเทศบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี ค าสั่ ง
ไม่ อ นุ ญ าตได้ ภ ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ข ยายเวลาออกไปได้ อี ก ไม่ เ กิ น สองครั้ ง ครั้ ง ละไม่ เ กิ น
สิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่ อนสิ้นกาหนดเวลา
ตามวรรคสองหรื อ ตามที่ ไ ด้ ข ยายเวลาไว้ แ ล้ ว นั้ น แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ หากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณา
ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอทราบถึ งเหตุแ ห่ ง ความล่ า ช้า ทุก เจ็ ดวั นจนกว่ าจะพิ จ ารณา
แล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ 28 ผู้ ได้รั บ อนุ ญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิ บห้ าวันนับแต่วัน ที่ได้ รับหนังสื อ แจ้ ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 29 บรรดาใบอนุญาตที่ ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุ ใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้ อ 30 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โ ดยเปิ ด เผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ 31 ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญาตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ไ ด้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบัน ทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 32 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่ งพระราชบั ญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 33 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึ งที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

(3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่ างร้ ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เห มาะสมกั บ การ
ดารงชีพของประชาชน
ข้อ 34 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ ผู้ รับ
ใบอนุ ญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ รั บ ใบอนุญาต หรือผู้ รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่ งดังกล่ าว ให้ ส่ งคาสั่ ง
โดยทางไปรษณีย์ ตอบรั บ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้ อ 35 ผู้ ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตส าหรั บ การประกอบกิ จ การที่ ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 4
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
---------------------------------------------------------------ข้อ 36 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียม
ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่ อน
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ ส าหรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ตลอดเวลาที่ ยั ง ด าเนิ น กิ จ การนั้ น ถ้ า มิ ไ ด้
เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มภายในเวลาที่ ก าหนด ให้ ช าระค่ า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของจ านวนค่ า ธรรมเนี ย ม
ที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญ าตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค้ า งช าระค่ า ธรรมเนี ย มติ ด ต่ อ กั น
เกิ น กว่ า สองครั้ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การด า เนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า จะได้
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้ อ 37 บรรดาค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ปรั บ ตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ ป็ น รายได้ ข อง
ราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด 5
บทกาหนดโทษ
---------------------------------------------------------------ข้อ 38 ผู้ ใดฝ่ าฝื น คาสั่ งของเจ้าพนักงานหรื อไม่ ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
ตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทเฉพาะกาล
ข้ อ 39 บรรดาใบอนุ ญ าตที่ ไ ด้ อ อกตามเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลบ้ า นโพธิ์ เรื่ อ ง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป
จนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ
ข้ อ 40 ค าขออนุ ญ าตใด ๆ ที่ ไ ด้ ยื่ น ตามเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลบ้ า นโพธิ์ เรื่ อ ง
การควบคุ ม กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ. 2557 และยั ง อยู่ ใ นระหว่ างการพิ จ ารณา ให้ ถื อ ว่า
เป็ น ค าขออนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ โ ดยอนุ โ ลม และถ้ า ค าขออนุ ญ าตดั ง กล่ า วมี ข้ อ ความแตกต่ า งไปจาก
คาขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาตเพื่อให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.......... เดือน.......................... พ.ศ.............................
(ลงชื่อ)
(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(....................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ....
---------------------------------------------------------------กลุม่
1.

ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
1.1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลม้า โค กระบือ
1.1.1 มากกว่า 3 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว
1.1.2 มากกว่า 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
1.1.3 มากกว่า 20 ตัวขึ้นไป
1.2) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร แพะ แกะ
1.2.1 มากกว่า 3 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว
1.2.2 มากกว่า 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
1.2.3 มากกว่า 20 ตัวขึ้นไป
1.3) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลไก่ เป็ด ห่าน นก
1.3.1 มากกว่า 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
1.3.2 มากกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 200 ตัว
1.3.3 มากกว่า 200 ตัวขึ้นไป
1.4) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลกระต่าย
1.4.1 มากกว่า 3 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว
1.4.2 มากกว่า 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
1.4.3 มากกว่า 20 ตัวขึ้นไป
1.5) การเพาะพันธุ์ และการอนุบาลสุนัข แมว
1.5.1 มากกว่า 5 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว
1.5.2 มากกว่า 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
1.5.3 มากกว่า 20 ตัวขึ้นไป
1.6) การเพาะพันธ์ การอนุบาล และเลี้ยงสัตว์น้า
1.6.1 การค้าปลีก
(ก) พื้นที่เลี้ยงตั้งแต่ 5 - 10 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตรขึ้นไป
1.6.2 การเพาะเลี้ยง หรือการค้าส่ง
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1.7) การเพาะพันธุ์ การอนุบาล และเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง เพื่อจาหน่าย
ยกเว้น งูพิษ และงูที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คน และสัตว์มีพิษ
สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ รวมถึงสัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายทุกชนิด ทุกประเภท
1.7.1 พื้นที่เลี้ยงตั้งแต่ 5 - 10 ตารางเมตร
1.7.2 พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตรขึ้นไป
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกัน เพื่อให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
2.1) พื้นที่รวมไม่เกิน 20 ตารางเมตร
2.2) พื้นทีร่ วมมากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
2.3) พื้นทีร่ วมมากกว่า 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 40 ตารางเมตร
2.4) พื้นที่รวมมากกว่า 40 ตารางเมตรขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
1.1) การฆ่า หรือชาแหล่ะห่าน เป็ด ไก่
1.1.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.1.2 โดยใช้เครื่องจักร
(ก) วันละไม่เกิน 100 ตัว
(ข) วันละมากกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 200 ตัว
(ค) วันละมากกว่า 200 ตัวขึ้นไป
1.2) การฆ่า หรือชาแหล่ะสุกร โค กระบือ
1.2.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.2.2 โดยใช้เครื่องจักร
(ก) วันละไม่เกิน 100 ตัว
(ข) วันละมากกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 200 ตัว
(ค) วันละมากกว่า 200 ตัวขึ้นไป
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
2.1) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์
2.2) การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ที่ยังมิได้ฟอก
2.2.1 พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
2.2.2 พื้นทีร่ วมมากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
2.2.3 พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
3.1) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
3.2) พื้นทีร่ วมมากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
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3.3) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
4.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
4.2) โดยใช้เครื่องจักร
4.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
4.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็น
อาหาร
5.1) พื้นที่รวมไม่เกิน 100 ตารางเมตร
5.2) พื้นทีร่ วมมากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
5.3) พื้นที่รวมมากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป
(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
6.1) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ
6.1.1 พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
6.1.2 พื้นทีร่ วมมากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
6.1.3 พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
6.2) การสะสม หรือการกระทาอื่นใด ต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
6.2.1 พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
6.2.2 พื้นทีร่ วมมากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
6.2.3 พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
7.1) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
7.2) พื้นทีร่ วมมากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
7.3) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้าจิ้ม
หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
1.1) พื้นที่รวมไม่เกิน 25 ตารางเมตร
1.2) พื้นทีร่ วมมากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1.3) พื้นที่รวมมากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
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(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้าปลาเจ่า กุ้งเจ่า
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
2.1) พื้นที่รวมไม่เกิน 25 ตารางเมตร
2.2) พื้นทีร่ วมมากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2.3) พื้นที่รวมมากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
3.1) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
3.2) พื้นทีร่ วมมากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
3.3) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุน๋
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
4.1) พื้นที่รวมไม่เกิน 25 ตารางเมตร
4.2) พื้นทีร่ วมมากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
4.3) พื้นที่รวมมากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
5.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
5.2) โดยใช้เครื่องจักร
5.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
5.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
6.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
6.2) โดยใช้เครื่องจักร
6.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
6.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
7.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
7.2) โดยใช้เครื่องจักร
7.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
7.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
8.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร

อัตราค่า
ธรรมเนียม

200
400
600
200
400
1,000
200
400
600
200
400
1,000
200
500
1,000
200
400
1,000
200

กลุม่
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8.2) โดยใช้เครื่องจักร
8.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
8.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
9.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
9.2) โดยใช้เครื่องจักร
9.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
9.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(11) การผลิตไอศกรีม
11.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
11.2) โดยใช้เครื่องจักร
11.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
11.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(12) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
12.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
12.2) โดยใช้เครื่องจักร
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
13.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
13.2) โดยใช้เครื่องจักร
13.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
13.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(15) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
15.1) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
15.2) การผลิตน้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ เครื่องละ
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
16.1) เครื่องจักรตั้งแต่ 30 แรงม้า แต่ไม่เกิน 60 แรงม้า
16.2) เครื่องจักรมากกว่า 60 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า
16.3) เครื่องจักรมากกว่า 100 แรงม้าขึ้นไป
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
17.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร

อัตราค่า
ธรรมเนียม
400
600
300
500
1,000
1,000
200
400
1,000
200
500
200
400
1,000
2,000
2,000
100
300
600
1,000
300

กลุม่
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17.2) โดยใช้เครื่องจักร
17.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
17.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
18.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
18.2) โดยใช้เครื่องจักร
18.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
18.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
20.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
20.2) โดยใช้เครื่องจักร
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
22.1) พื้นที่รวมไม่เกิน 25 ตารางเมตร
22.2) พื้นทีร่ วมมากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
22.3) พื้นที่รวมมากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
23.1) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
23.2) พื้นทีร่ วมมากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
23.3) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
24.1) เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
24.2) เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า
24.3) เครื่องจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
1.1) การผลิต การบรรจุยา
1.1.1 ยาแผนโบราณ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
1.1.2 ยาแผนปัจจุบัน
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า

อัตราค่า
ธรรมเนียม
500
1,000
300
1,000
2,000
2,000
200
1,000
500
200
500
1,000
200
400
1,000
1,000
2,000
3,000

100
300
600
100
600

กลุม่
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(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
1.2) การโม่ การบด การผสม
1.2.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.2.2 โดยใช้เครื่องจักร
(ก) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย
2.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
2.2) โดยใช้เครื่องจักร
2.2.1) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
2.2.2) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
2.2.3) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
(3) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
4.1) เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
4.2) เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
4.3) เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่าง ๆ
5.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
5.2) โดยใช้เครื่องจักร
5.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
5.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
1.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.2) โดยใช้เครื่องจักร
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
2.1) การสะสม
2.1.1 จานวนไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
2.1.2 จานวนมากกว่า 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป
2.2) การล้าง
2.3) การรม การอบ

อัตราค่า
ธรรมเนียม
1,000
100
200
300
500
300
500
1,000
2,000
1,000
500
1,000
2,000
500
1,000
2,000
500
1,000
500
1,000
700
2,000

กลุม่
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(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
3.1) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
3.2) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
4.1) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
4.1.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 25 แรงม้า
4.1.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 25 แรงม้าขึ้นไป
4.2) การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
4.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 25 แรงม้า
4.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 25 แรงม้าขึ้นไป
4.3) การแบ่งบรรจุข้าว
4.3.1 ต่ากว่าวันละ 10 เกวียน
4.3.2 มากกว่าวันละ 10 เกวียน แต่ไม่เกิน 20 เกวียน
4.3.3 มากกว่าวันละ 20 เกวียนขึ้นไป
(5) การผลิตยาสูบ
5.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
5.2) โดยใช้เครื่องจักร
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
6.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
6.2) โดยใช้เครื่องจักร
6.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
6.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
6.2.3 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
7.1) พื้นที่รวมไม่เกิน 100 ตารางเมตร
7.2) พื้นทีร่ วมมากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
7.3) พื้นที่รวมมากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช
8.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
8.2) โดยใช้เครื่องจักร
8.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
8.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
8.2.3 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป

อัตราค่า
ธรรมเนียม
1,000
2,000
500
2,000
500
2,000
200
500
1,000
1,000
2,000
300
500
1,000
2,000
1,000
1,500
2,000
500
800
1,500
2,500

กลุม่
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(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
9.1) พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
9.2) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
9.3) พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่
1.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.2) โดยใช้เครื่องจักร
1.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
1.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
1.2.3 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่รับใบอนุญาตใน 6. (1)
2.1) การหลอม การหล่อทองรูปพรรณ
2.2) การหลอม การหล่อ การถลุงโลหะทุกชนิด
2.3) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ทุกชนิด
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือ
ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6. (1)
3.1) การกลึง
3.1.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
3.1.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
3.2) การเจาะ
3.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
3.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
3.2.3 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
3.3) การเชื่อม
3.3.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
3.3.2 พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

3.3.3 พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป
3.4) การตี
3.5) การตัด
3.6) การประสาน
3.7) การรีด การอัด
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบกุ โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6. (1)

อัตราค่า
ธรรมเนียม
1,000
1,500
2,000
300
700
1,000
1,500
1,000
1,500
3,000

500
1,000
100
200
500
200
300
500
300
200
500
700
500

กลุม่

7.

ประเภทกิจการ
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6. (1)
5.1) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
5.2) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
5.3) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
(6) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
6.1) การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกแร่
6.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
6.1.2 พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
6.2) การล้างแร่
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
1.1) พื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร
1.2) พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
1.3) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
1.4) พื้นที่มากกว่า 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 40 ตารางเมตร
1.5) พื้นที่มากกว่า 40 ตารางเมตรขึ้นไป
(2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
3.1) รถจักรยาน
3.2) รถจักรยานยนต์
3.3) รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล
3.3.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
3.3.2 พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3.3.3 พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจาหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
4.1) รถจักรยานยนต์
4.2) รถยนต์
4.3) เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
5.1) พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
5.2) พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราค่า
ธรรมเนียม
500
1,000
1,500
3,000
5,000
5,000
300
500
700
1,000
1,500
5,000
100
200
300
500
1,000

500
1,000
1,500
500
1,000

กลุม่
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(6) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
6.1) การผลิตแบตเตอรี่
6.2) การสะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(7) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
7.1) การจาหน่าย ซ่อม ปะยางรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
7.2) การจาหน่าย ซ่อม ปะยางรถยนต์ หรือพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์
7.3) การเชื่อมยาง (หล่อดอก)
7.4) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์
8.1) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
8.2) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
8.3) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
9.1) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
9.2) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
9.3) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
2.1) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
2.2) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2.3) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้
หวาย ชานอ้อย
3.1) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
3.2) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
3.3) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(4) การอบไม้
4.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
4.2) โดยใช้เครื่องจักร
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
6.1) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
6.2) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
6.3) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราค่า
ธรรมเนียม
3,000
500
100
300
500
500
500
700
1,000
500
700
1,000
1,000
500
700
1,000
500
700
1,000
1,000
2,000
2,000
500
700
1,000

กลุม่
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(7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
8.1) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
8.2) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
8.3) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
8.4) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
8.5) พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3.1) มีจานวนเตียงไม่เกิน 2 เตียง
3.2) มีจานวนเตียงมากกว่า 2 เตียง แต่ไม่เกิน 5 เตียง
3.3) มีจานวนเตียงมากกว่า 5 เตียงขึ้นไป
3.4) เบาะนวด เตียงนวด หรืออุปกรณ์นวดด้วยระบบไฟฟ้า ตัว/เครื่องละ
(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
4.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
4.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
5.1) ห้องพักตั้งแต่ 1 ห้อง แต่ไม่เกิน 10 ห้อง
5.2) ห้องพักมากกว่า 10 ห้อง แต่ไม่เกิน 30 ห้อง
5.3) ห้องพักมากกว่า 30 ห้องขึ้นไป
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น
ในทานองเดียวกัน
6.1) ห้องพักตั้งแต่ 1 ห้อง แต่ไม่เกิน 5 ห้อง
6.2) ห้องพักมากกว่า 5 ห้อง แต่ไม่เกิน 20 ห้อง
6.3) ห้องพักมากกว่า 20 ห้องขึ้นไป

อัตราค่า
ธรรมเนียม
2,000
200
500
1,000
2,000
3,000

1,000
2,000
3,000

200
500
1,000
50

1,000
2,000
500
1,000
2,000
300
500
1,000

กลุม่

ประเภทกิจการ
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือ
ตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
8.1) พื้นที่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
8.2) พื้นที่มากกว่า 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
8.3) มีพื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9. (1)
9.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
9.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(10) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
11.1) กิจการเสริมสวยหรือแต่งผมผู้ชาย
11.1.1 เก้าอี้ไม่เกิน 3 ตัว
11.1.2 เก้าอี้มากกว่า 3 ตัวเก็บเพิ่มตัวละ 50 บาท
11.2) กิจการเสริมสวยหรือแต่งผมผู้หญิง
11.2.1 เก้าอี้ไม่เกิน 3 ตัว
11.2.2 เก้าอี้มากกว่า 3 ตัวเก็บเพิ่มตัวละ 50 บาท
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
14.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
14.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
14.3) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
15.1) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง
15.2) มีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 5 เครื่อง แต่ไม่เกิน 10 เครื่อง
15.3) มีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 10 เครื่องขึ้นไป
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
16.1) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
16.2) การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

อัตราค่า
ธรรมเนียม
2,000
500
1,000
2,000
1,000
2,000
3,000

200
300
1,000
2,000
500
1,000
2,000
500
1,000
1,500
6,000
3,000

กลุม่

ประเภทกิจการ

(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม
17.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
17.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
19.1) จัดให้มีบริการสถานที่
19.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
19.1.2 พื้นที่มากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
19.1.3 พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
19.2) จัดให้มีบริการนอกสถานที่
19.2.1 พนักงานไม่เกิน 5 คน
19.2.2 พนักงานมากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
19.2.3 พนักงานมากกว่า 10 คนขึ้นไป
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
20.1) จัดให้มีบริการสถานที่
20.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
20.1.2 พื้นที่มากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
20.1.3 พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
20.2) จัดให้มีบริการนอกสถานที่
20.2.1 พนักงานไม่เกิน 5 คน
20.2.2 พนักงานมากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
20.2.3 พนักงานมากกว่า 10 คนขึ้นไป
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
21.1) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
21.2) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
(22) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุ
สินค้า
22.1) พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
22.2) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
22.3) พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
1.1) การปั่นด้าย การกรอด้าย
1.1.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.1.2 โดยใช้เครื่องจักร

อัตราค่า
ธรรมเนียม
500
1,000
500
1,000
1,500
2,000
500
800
1,000
1,000
1,500
2,000
500
800
1,000
500
1,000
1,000
2,000
3,000

300
1,000

กลุม่

ประเภทกิจการ

1.2) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก
1.3) ทอผ้าด้วยเครื่องจักร
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
2.1) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
2.2) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
(3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
4.1) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
4.2) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
(5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
5.1) เครื่องจักรมากกว่า 5 เครื่อง แต่ไม่เกิน 10 เครื่อง
5.2) เครื่องจักรมากกว่า 10 เครื่องขึ้นไป
(6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
7.1) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 เครื่อง
7.2) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 เครื่อง แต่ไม่เกิน 5 เครื่อง
7.3) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 เครื่องขึ้นไป
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
8.1) ลักษณะหาบเร่
8.2) ลักษณะมีสถานที่ประจา หรือร้านค้า
8.3) ลักษณะโรงงาน
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
1.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.2) โดยใช้เครื่องจักร
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
3.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
3.2) โดยใช้เครื่องจักร
(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11. (2)
4.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
4.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
4.3) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราค่า
ธรรมเนียม
500
1,000
500
800
2,000
2,000
3,000
600
1,000
1,000
300
500
800
100
500
2,000
800
1,500
5,000
500
1,000
1,000
2,000
3,000

กลุม่
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(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
5.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
5.2) โดยใช้เครื่องจักร
5.2.1) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
5.2.2) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
6.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
6.2) โดยใช้เครื่องจักร
6.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
6.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
7.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
7.2) โดยใช้เครื่องจักร
7.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
7.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
8.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
8.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
8.3) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
9.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
9.2) โดยใช้เครื่องจักร
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
11.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
11.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6. (5)
12.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
12.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทาละลาย
1.1) การผลิต การบรรจุ การสะสม
1.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1.1.2 พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราค่า
ธรรมเนียม
800
1,000
2,000
800
1,000
2,000
1,000
1,500
2,000
500
1,000
2,000
1,000
2,000
1,500
1,000
2,000
1,000
2,000

1,000
2,000

กลุม่
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1.2) การขนส่ง
1.2.1 มียานพาหนะขนส่งไม่เกิน 3 คัน
1.2.2 มียานพาหนะขนส่งมากกว่า 3 คันขึ้นไป
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
2.1) การผลิต การบรรจุ การสะสม
2.1.1 คลังก๊าซความจุไม่เกิน 10,000 ลิตร
2.1.2 คลังก๊าซความจุมากกว่า 10,000 ลิตรขึ้นไป
2.1.3 สถานีบริการ (จาหน่ายก๊าซ)
2.1.4 สถานที่ประกอบกิจการจาหน่ายก๊าซ
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 20 ตางรางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(ง) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(จ) พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป
2.2) การขนส่งก๊าซ
2.2.1 มียานพาหนะขนส่งไม่เกิน 3 คัน
2.2.2 มียานพาหนะขนส่งมากกว่า 3 คันขึ้นไป
(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3.1) การผลิต การกลั่น
3.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
3.1.2 พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป
3.2) การสะสม
3.2.1 คลังน้ามัน
3.2.2 สถานีบริการ (จาหน่ายปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม)
(ก) มีหัวจ่ายไม่เกิน 2 หัว
(ข) มีหัวจ่ายมากกว่า 2 หัว แต่ไม่เกิน 10 หัว
(ค) มีหัวจ่ายมากกว่า 10 หัว แต่ไม่เกิน 20 หัว
(ง) มีหัวจ่ายมากกว่า 20 หัว แต่ไม่เกิน 30 หัว
(จ) มีหัวจ่ายมากกว่า 30 หัวขึ้นไป
3.2.3 เครื่องจาหน่ายปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอัตโนมัติ
(ตู้หยอดเหรียญ) เครื่องละ
3.2.4 สถานที่จาหน่ายปลีกปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบรรจุขวด
3.3) การขนส่ง
3.3.1 มียานพาหนะขนส่งไม่เกิน 3 คัน
3.3.2 มียานพาหนะขนส่งมากกว่า 3 คันขึ้นไป

อัตราค่า
ธรรมเนียม
1,000
2,000
2,000
4,000
1,000
100
300
500
700
1,000
1,000
2,000
3,000
6,000
5,000
500
1,000
2,000
3,000
4,000
300
100
1,000
2,000

กลุม่
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(4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
4.1) การผลิต
4.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
4.1.2 พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
4.2) การสะสม
4.2.1 สะสมไม่เกิน 500 กิโลกรัม
4.2.2 สะสมมากกว่า 500 กิโลกรัมขึ้นไป
4.3) การขนส่ง
4.3.1 มียานพาหนะขนส่งไม่เกิน 3 คัน
4.3.2 มียานพาหนะขนส่งมากกว่า 3 คันขึ้นไป
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7. (1)
5.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
5.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
5.3) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป
(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
6.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
6.2) โดยใช้เครื่องจักร
6.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
6.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน
7.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
7.2) โดยใช้เครื่องจักร
7.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
7.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(8) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
8.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
8.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
9.1) การผลิต
9.2) การล้างฟิล์มรูปถ่าย
9.3) การล้างฟิล์มภาพยนต์
(10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
10.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร

อัตราค่า
ธรรมเนียม
1,000
2,000
300
1,000
1,000
2,000
500
800
1,000
1,000
1,500
2,000
1,000
2,000
3,000
1,000
2,000
5,000
1,000
2,000
1,000

กลุม่

ประเภทกิจการ

(11)

(12)
(13)

(14)

(15)
(16)

(17)

10.2) โดยใช้เครื่องจักร
10.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
10.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
11.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
11.2) โดยใช้เครื่องจักร
11.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
11.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
12.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
12.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตน้าแข็งแห้ง
13.1) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
13.2) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า
13.3) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึ้นไป
การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
14.1) การผลิต การสะสม การขนส่ง เพื่อการค้า
14.2) การสะสม ในร้านค้าเพื่อการค้าปลีกพ่วงกับสินค้าอื่น ๆ
การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
16.1) การผลิต การบรรจุ
16.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
16.1.2 พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
16.1.3 พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป
16.2) การสะสม
16.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
16.2.2 พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
16.2.3 พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป
16.3) การขนส่ง
16.3.1 มียานพาหนะขนส่งไม่เกิน 3 คัน
16.3.2 มียานพาหนะขนส่งมากกว่า 3 คันขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

อัตราค่า
ธรรมเนียม
2,000
3,000
1,000
2,000
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
4,000
5,000
500
2,000
1,000
2,000
3,000
500
800
1,500
1,000
2,000
1,000

กลุม่

ประเภทกิจการ

13. กิจการอื่น ๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
1.1) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 1 แรงม้า
1.2) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 3 แรงม้า
1.3) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า
2.1) การผลิต
2.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
2.1.2 พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป
2.2) การซ่อม
2.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
2.2.2 พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2.2.3 พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
3.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
3.2) โดยใช้เครื่องจักร
3.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
3.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
4.1) มีเครื่องพิมพ์/ถ่ายเอกสารรวมไม่เกิน 2 เครื่อง
4.2) มีเครื่องพิมพ์/ถ่ายเอกสารรวมมากกว่า 2 เครื่อง แต่ไม่เกิน 5 เครื่อง
4.3) มีเครื่องพิมพ์/ถ่ายเอกสารรวมมากกว่า 5 เครื่องขึ้นไป
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
5.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
5.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
5.3) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
6.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
6.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
6.3) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่
7.1) พื้นที่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
7.2) พื้นที่มากกว่า 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
7.3) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราค่า
ธรรมเนียม
500
800
1,000

2,000
3,000
300
600
800
200
2,000
4,000
200
500
1,000
700
1,000
1,200
500
1,000
2,000
200
500
1,000

กลุม่

ประเภทกิจการ
(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
8.1) พื้นที่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
8.2) พื้นที่มากกว่า 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
8.3) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
9.1) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
9.2) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
9.3) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป
(10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
10.1) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 1 แรงม้า
10.2) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 3 แรงม้า
10.3) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
12.1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
12.2) โดยใช้เครื่องจักร
12.2.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 1 แรงม้า
12.2.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 3 แรงม้า
12.2.3 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
13.1) การผลิต การสะสม
13.1.1 คลังความจุไม่เกิน 10,000 ลิตร
13.1.2 คลังความจุมากกว่า 10,000 ลิตรขึ้นไป
13.2) การขนส่ง
13.2.1 มียานพาหนะขนส่งไม่เกิน 3 คัน
13.2.2 มียานพาหนะขนส่งมากกว่า 3 คันขึ้นไป

อัตราค่า
ธรรมเนียม
200
500
1,000
1,000
1,500
2,000
500
800
1,000
1,000
500
1,000
1,500
2,000
2,000
4,000
1,000
2,000

คาขอเลขที่............./.......................
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
เขียนที…่ …………………..…………………………….………………………………….………
วันที่…….….…… เดือน ……………...…………………… พ.ศ. …………..………….
1. ข้าพเจ้า……………………………………………….……...………… อายุ…………….ปี สัญชาติ………………………..
โดย...........................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม..................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่……………..….…… หมู่ที่………..... ตรอก/ซอย…….…………….……….. ถนน……………….………………………....
แขวง/ตาบล…………….……………… เขต/อาเภอ……………….…………….………….. จังหวัด……………..…………….…………
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………..………………..ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่....................................................................
....................................................................................................................................................................................
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติท้องถิ่น คือ
1) ..............................................................................................
2) ..............................................................................................
3) ..............................................................................................
4) ..............................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................................ผู้ขออนุญาต
(.................................................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่.......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................... เดือน................................. พ.ศ......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1) ..........................................................................................
2) ..........................................................................................
3) ..........................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
.....................................................................................................................................................................
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่.......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................... เดือน................................. พ.ศ......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1) ..........................................................................................
2) ..........................................................................................
3) ..........................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

ที่ .......................................

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

เรื่อง คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน .....................................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.............. ลงวันที่........... เดือน.................... พ.ศ............
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.........................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้าพนักงาน
ได้ตรวจสภาพด้านสุ ขลั กษณะของสถานที่ เครื่ องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัดของเสียและอื่น ๆ
ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติท้องถิ่น
ดังนี้
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
ฉะนั้ น จึ งขอให้ ท่ านแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งและสมบู รณ์ เ พื่ อ เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่น จะได้ ดาเนิ น การ
พิจารณาการอนุญาตต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................................)
ตาแหน่ง .................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………..………….
……………………………..………….

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ..................................................... โทร. ..............................................................................................
ที่ ..................................................................... วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..........................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................
และได้ออกใบรับคาขออนุญาต เลขที่................. ลงวันที่......... เดือน........................... พ.ศ.............. นั้น
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัด
หรือบาบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า
 ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติท้องถิ่น
 ไม่ครบถ้วน ดังนี้
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
 ไม่สมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(..........................................................)
ตาแหน่ง .............................................................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ .......................................

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................
เรียน .....................................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.............. ลงวันที่........... เดือน.................... พ.ศ............
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว ดังนี้
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
ดั ง นั้ น จึ ง ขอแจ้ ง ขยายเวลาการพิ จ ารณาอนุ ญ าตออกไปเป็ น เวลา 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่
........................................................ และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................................)
ตาแหน่ง .................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………..………….
……………………………..………….

ที่ .......................................

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................................................
เรียน .....................................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.............. ลงวันที่........... เดือน.................... พ.ศ............
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน
มาติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ สานักงาน...................................................................... พร้อมชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตเป็นเงิน.....................................บาท (........................................................................) ภายใน 15 วัน
นับแต่วันได้รับหนังสือนี้
ทั้ ง นี้ หากท่ า นไม่ ส ามารถมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในระยะเวลาดั ง กล่ า ว กรุ ณ าแจ้ ง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................................)
ตาแหน่ง .................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………..………….
……………………………..………….

(ครุฑ)
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ........................................................
เล่มที…่ ….…… เลขที่..................../..............................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้…………………………………………..……….……สัญชาติ……………….
อยู่บ้านเลขที่………….….. หมู่ที่…… ตาบล……………………. อาเภอ.............................. จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………….………..
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................ประเภท……………………………………….
ตั้งอยู่เลขที…่ …………..….. หมู่ที่…… ตาบล……………………. อาเภอ.............................. จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………….………..
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ...………………..บาท (.........................................................) ตามใบเสร็จ
รับเงินเล่มที…่ …............ เลขที่…………………..… ลงวันที่……....…………………….……………........
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในเทศบัญญัติท้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุ ญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
4.1) .......................................................................................................................
4.2) ....................................................................................................... ................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่…………. เดือน……………………………. พ.ศ…………………
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่…………. เดือน……………………………. พ.ศ…………………
(ลงชื่อ) ………………….…………………………….
(……………………..…………………….….)
ตาแหน่ง.....................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คาเตือน (2) หากประสงค์จ ะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุ ญาต
สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ .......................................

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

เรื่อง คาสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .....................................................................................................
อ้างถึง 1. ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ ลงวันที่........... เดือน................... พ.ศ............
2. หนังสือแจ้งคาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการที่.............. ลว......................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคาแนะนาให้ท่านแก้ไขปรับปรุ งสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ ถูกต้ อง
ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่กาหนด ตามที่อ้างถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่ส ามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ ท่านประกอบกิจ การ
ตามที่ได้ยื่นคาขอไว้
อนึ่ ง หากท่ า นไม่ พ อใจค าสั่ ง นี้ ท่ า นมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ไ ด้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่งนี้
ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................................)
ตาแหน่ง .................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………..………….
……………………………..………….

แบบคาขอใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ........................................................
เขียนที่........................................................................
วันที่........... เดือน....................................... พ.ศ. ...........................
1. ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ....................
โดย............................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................ ....
ที่อยู่เลขที่……………..….…… หมู่ที่………..... ตรอก/ซอย…….…………….……….. ถนน……………….………………………....
แขวง/ตาบล…………….……………… เขต/อาเภอ……………….…………….………….. จังหวัด……………..…………….…………
หมายเลขโทรศัพท์........................................................................ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
2.2 กรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่.......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................... เดือน................................. พ.ศ......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1) ..........................................................................................
2) ..........................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
.....................................................................................................................................................................
ส่วนของผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่.......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................... เดือน................................. พ.ศ......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1) ..........................................................................................
2) ..........................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้อ งถิ่นภายใน..............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

(ครุฑ)
ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ........................................................
เล่มที…่ ….…… เลขที่..................../..............................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้…………………………..……….……สัญชาติ………….
อยู่บ้านเลขที่………….….. หมู่ที่…… ตาบล……………………. อาเภอ.............................. จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………….………..
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................ประเภท……………………………………….
ตั้งอยู่เลขที…่ …………..….. หมู่ที่…… ตาบล……………………. อาเภอ.............................. จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………….………..
แทนใบอนุ ญ าตฉบั บ เดิ ม ที่ สู ญ หาย หรื อ ถู ก ท าลาย/ช ารุ ด ในสาระส าคั ญ เล่ ม ที่ …….......
เลขที่…………../…………..… ซึ่งออกให้เมื่อวัน ที่…….... เดือน…………………….……. พ.ศ………........ และจะสิ้นอายุ
ในวันที่…….... เดือน…………………….……. พ.ศ………........
(2) ผู้ รั บ ใบแทนใบอนุ ญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้ว น ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในเทศบัญญัติท้องถิ่น
(3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.……. เดือน…………………………. พ.ศ…………………
(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.…. เดือน………. พ.ศ.…
(ลงชื่อ) ………………….…………………………….
(……………………..…………………….….)
ตาแหน่ง.....................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน (1) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจ การตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่ าฝื น ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ใน
บทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค าเตื อ น (2) หากประสงค์จ ะประกอบกิจ การในปีต่ อ ไปต้ อ งยื่น คาขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญาตก่ อนวั น ที่ใ บแทน
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

