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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง
โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางเสาธงและนายอํ า เภอบางเสาธง
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อ บั ญญั ติ นี้ ให้ ใ ช้ บัง คั บในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางเสาธงตั้ ง แต่ วั น ถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ บรรดาข้ อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้ แ ล้ ว ใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว่ า ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
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“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“กิ จ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ” หมายความว่ า การประกอบกิ จ การที่ ใ ห้ ก ารดู แ ลและ
สร้ า งสุ ข ภาพ โดยบริ ก ารหลั ก ที่ จั ด ไว้ ป ระกอบด้ ว ยการนวดเพื่ อ สุ ข ภาพ และการใช้ น้ํ า เพื่ อ สุ ข ภาพ
โดยอาจมี บ ริ ก ารเสริ ม ประกอบด้ ว ย เช่ น การอบเพื่ อ สุ ข ภาพ การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ
โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ตลอดจนการแพทย์ ท างเลื อ กอื่ น ๆ หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ โดยทั้ ง นี้ บริ ก ารที่ จั ด ไว้ จ ะต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบ
กิ จ การที่ ใ ห้ บ ริ ก ารส่ ง พนั ก งานไปเลี้ ย งและดู แ ลเด็ ก ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด ถึ ง อายุ ไ ม่ เ กิ น ๖ ปี ที่ บ้ า นของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงาน
อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางเสาธง
(๕.๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๕.๑.๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๕.๑.๒) การประกอบกิจ การเลี้ย ง รวบรวมสัต ว์ หรือ ธุร กิจ อื่น ใดอัน มีลัก ษณะ
ทํา นองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ
ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
(๕.๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๕.๒.๑) การฆ่าสัตว์ หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย
หรือขายในตลาด
(๕.๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๕.๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๕.๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น ไขสัตว์
(๕.๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็น
อาหาร
(๕.๒.๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์
หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๕.๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
(๕.๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕.๓.๑) การผลิต สะสม หรือบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
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(๕.๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู
ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๕.๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้
หรือพืชอย่างอื่น
(๕.๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด
นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕.๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๕.๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๕.๓.๗) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี้ พาสต้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(๕.๓.๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๕.๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
(๕.๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๕.๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๕.๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๕.๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๕.๓.๑๔) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ เอทิ ล แอลกอฮอล์ สุ ร า เบี ย ร์ ไวน์
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
(๕.๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
(๕.๓.๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
(๕.๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

(๕.๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๕.๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๕.๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๕.๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๕.๓.๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๕.๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๕.๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
(๕.๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
(๕.๔.๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๕.๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้ง
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(๕.๔.๓) การผลิต บรรจุ ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๕.๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕.๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ
(๕.๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(๕.๕.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๕.๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๕.๕.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวสารด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕.๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๕.๕.๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
(๕.๕.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
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(๕.๕.๙) การตาก สะสม ขนถ่ า ยผลิ ต ผลของมั น สํ า ปะหลั ง ข้ า วเปลื อ ก อ้ อ ย
ข้าวโพด
(๕.๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๕.๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะ
(๕.๖.๒) การถลุงแร่ การหลอม หล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน (๕.๖.๑)
(๕.๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๕.๖.๑)
(๕.๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือ
โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๕.๖.๑)
(๕.๖.๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการ
ใน (๕.๖.๑)
(๕.๖.๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
(๕.๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๕.๗.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๕.๗.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๕.๗.๓) การซ่อ ม การปรั บ แต่ง เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งกล ระบบไฟฟ้ า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๕.๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(๕.๗.๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๕.๗.๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๕.๗.๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
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(๕.๗.๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๕.๗.๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
(๕.๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๕.๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๕.๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๕.๘.๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๕.๘.๔) การอบไม้
(๕.๘.๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๕.๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๕.๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๕.๘.๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
(๕.๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๕.๙.๑) การประกอบกิ จ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก ารใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕.๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๕.๙.๓) การประกอบกิ จ การนวดเพื่ อ สุ ข ภาพ เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตใน (๕.๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕.๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุน ไพร เว้น แต่เป็ น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๕.๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕.๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕.๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้อ งเช่า หรือ ห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

(๕.๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๕.๙.๘) การจัด ให้มีม หรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิส โกเทก
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๕.๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๕.๙.๑)
(๕.๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๕.๙.๑๑) การประกอบกิ จ การเสริ ม สวย หรื อ แต่ ง ผม เว้น แต่ กิ จ การที่ อ ยู่ใ นบั ง คั บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๕.๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๕.๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
(๕.๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๕.๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๕.๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๕.๙.๑๗) การประกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
(๕.๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๕.๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๕.๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๕.๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว
(๕.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๕.๑๐.๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๕.๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๕.๑๐.๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
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(๕.๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕.๑๐.๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕.๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(๕.๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๕.๑๐.๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๕.๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕.๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๕.๑๑.๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(๕.๑๑.๓) การผลิต สิ่ง ของ เครื่อ งใช้ห รือ ผลิต ภัณ ฑ์อื่น ๆ ด้ว ยซีเ มนต์ หรือ วัต ถุ
ที่คล้ายคลึง
(๕.๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๕.๑๑.๕)
(๕.๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕.๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๕.๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๕.๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๕.๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๕.๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๕.๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๕.๑๑.๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือ
วัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๕.๖.๕)
(๕.๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๕.๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือ ขนส่ง กรด ด่า ง สารออกซิไ ดซ์ หรือ
สารตัวทําละลาย
(๕.๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
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(๕.๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๕.๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕.๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๕.๗.๑)
(๕.๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕.๑๒.๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๕.๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๕.๑๒.๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๕.๑๒.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
(๕.๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕.๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๕.๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๕.๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง
(๕.๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๕.๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๕.๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(๕.๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๕.๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๕.๑๓.๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๕.๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕.๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕.๑๔.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
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(๕.๑๔.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๕.๑๔.๗) การล้า งขวด ภาชนะหรือ บรรจุภัณ ฑ์ที่ใ ช้แ ล้ว เพื่อ นํา ไปใช้ใ หม่ห รือ
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุ มตามข้อ บัญญัตินี้ที่ตั้ง อยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้ าข่ ายเป็ นโรงงาน หรือ มีการประกอบกิจการเกี่ ย วกับ วัต ถุอั น ตราย จะต้ องปฏิ บัติ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งตั้ ง อยู่ ห่ า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องตั้งอยู่ห่างจาก ชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านพักคนชรา หรือสถานที่อื่น ๆ ตามสมควรเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
หรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อ ยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจําทุกวัน

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อั น อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ อ าบน้ํ า ฉุ ก เฉิ น ที่ ล้ า งตาฉุ ก เฉิ น ตามความจํ า เป็ น และ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารกํ า จั ด เอง ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และต้ อ ง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณี ที่ มี มู ล ฝอยที่ ป นเปื้ อ นสารพิ ษ หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ อ าจเป็ น อั น ตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิ จการต้อ งมีการป้องกั นและกําจั ดแมลงและสัตว์ ที่เป็ น พาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด วางสิ่ ง ของให้ เ ป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ปลอดภั ย
เป็นสัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํ า งานและปฏิ บั ติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือ น
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ต่ อ ครั้ ง และมี ก ารฝึ ก อบรมการดั บ เพลิ ง เบื้ อ งต้ น จากหน่ ว ยงานที่ ท างราชการกํ า หนดหรื อ ยอมรั บ
ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เ กิดมลพิษทางเสียงหรื อ
ความสั่ น สะเทื อ น มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรื อ มี ก ารใช้ ส ารเคมี ห รื อ
วัตถุอันตราย จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิ จ การตามที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ตามข้ อ ๕ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การค้ า เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ใบอนุ ญ าตฉบั บ หนึ่ ง ให้ ใ ช้ สํ า หรั บ กิ จ การค้ า ประเภทเดี ย ว และสํ า หรั บ สถานที่ แ ห่ ง เดี ย ว
ถ้าประกอบกิจการค้าที่กําหนดให้ควบคุมหลายประเภทในลักษณะและสถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียวประเภทอื่นก็ให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้อ ๑๘ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะประกอบกิ จ การตามที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ตามข้ อ ๕ ในลั ก ษณะ
ที่ เ ป็ น การค้ า จะต้ อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว้ ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ พร้ อ มกั บ เอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงประกาศกําหนด
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ข้อ ๑๙ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ซึ่ ง ต้ อ งควบคุ ม
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางเสาธงนี้ ต้ อ งปฏิ บั ติ ร วมทั้ ง จั ด สถานที่ สํ า หรั บ
ประกอบกิจการค้านั้น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่ นั้ น ต้ อ งตั้ ง อยู่ ใ นทํ า เลที่ จ ะมี ร างระบายน้ํ า รั บ น้ํ า โสโครกได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ตามคําแนะนําของสาธารณสุข
(๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึมไม่รั่ว ระบายน้ํา
ได้สะดวก
(๓) การระบายน้ําต้อ งไม่ใ ห้เป็น ที่เดือ ดร้อ นแก่ผู้ใ ช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือ ที่อ ยู่อาศั ย
ใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๕) เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข เห็ น ว่ า สถานที่ ใ ดสมควรจะต้ อ งทํ า พื้ น ด้ ว ยวั ต ถุ ถ าวร
เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก หรือทําการกําจัดน้ํา
โสโครก ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย
ความสะเทื อ น ฝุ่ น ละออง เขม่ า เถ้ า หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด อั น อาจเป็ น เหตุ รํ า คาญแก่ ผู้ ที่ อ ยู่ ข้ า งเคี ย ง
ข้อกําหนดดังกล่าว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็น ที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นําโรค
(๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ
(๘) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจํานวนเพียงพอ
(๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ ในสถานที่นั้น
และต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตาม
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่ขัง และปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ
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(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง
ข้อ ๒๐ ผู้ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั นนั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ หนั ง สื อ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๑ เมื่ อ ได้ รั บคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ คํ า ขอต่อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น รวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ในคราวเดีย วกัน และในกรณีจํ าเป็น ที่จ ะต้อ งส่ งคื นคํ าขอแก่ ผู้ข ออนุญ าต ก็ ให้ ส่ง คืนคํ าขอพร้อ มทั้ ง
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือ มีหนังสือแจ้งคํา สั่งไม่อ นุญาตพร้อมด้วยเหตุผ ล
ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ งหรื อ ครบถ้ ว น
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตพร้ อ มชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย ม ตามอั ต ราท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับ
ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๒ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การตามประเภทที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ ๕ จะต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ ภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต วัน เวลาที่ได้รับอนุญาต
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(๒) ต้องรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิด ให้อยู่ ในสภาพ
ที่สะอาดและปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(๓) ต้อ งรั ก ษาสภาพแวดล้ อม สถานที่ป ระกอบกิจ การ ให้ส ะอาดและปลอดภัยไม่ ใ ห้เ ป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์แ มลงวัน ยุง สั ตว์พาหะนําโรคติ ดต่อ และมีการป้องกันและกําจัด แมลง และสัต ว์
พาหะนําโรคอื่น ๆ
(๔) ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และระบบความปลอดภั ย เวลาที่ เ กิ ด อั ค คี ภั ย ขึ้ น
มีบันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(๕) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต
(๖) ต้องจัดให้มีระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่เป็น “อาหาร”
(๗) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะทําการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสถานที่
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เข้าตรวจสอบ สถานที่ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้าตามกฎหมาย ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก เมื่อได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง
ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ด้วย
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่ าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นวั น ที่ ม ารั บ ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก หรื อ ก่ อ น
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ สํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ตลอดเวลาที่ ยั ง ดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น
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ถ้ า มิ ไ ด้ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย มภายในเวลาที่ กํ า หนด ให้ ชํ า ระค่ า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนด
การเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางเสาธง
ข้อ ๒๖ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.๒
(๓) คํ า ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพให้ ใ ช้
แบบ กอ.๓
(๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ กอ.๔
ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๘ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้ ง ความต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๙ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบท
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๐ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ
ใบอนุญาต
(๑) 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
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ป ฏิบัติห รือ ปฏิบัติไ ม่ถูก ต้อ งตามบทแห่ง พระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๑ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต และให้ ถื อ ว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได้ รั บ ทราบคํ า สั่ ง แล้ ว ตั้ ง แต่ เ วลาที่ คํ า สั่ ง ไปถึ ง
หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เกษม แซ่ลี้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลําดับ
ประเภทกิจการ
คาธรรมเนียม
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
๑.๑.๑ การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. มา โค กระบือ ไมเกิน ๑๐ ตัว
๑,๐๐๐
ข. มา โค กระบือ เกินกวา ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
๒,๐๐๐
ค. มา โค กระบือ เกินกวา ๕๐ ตัวขึ้นไป
๔,๐๐๐
๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร
ก. สุกร ไมเกิน ๑๐ ตัว
๓๐๐
ข. สุกร เกินกวา ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
๕๐๐
ค. สุกร เกินกวา ๕๐ ตัวขึ้นไป
๑,๐๐๐
๑.๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. แพะ แกะ ไมเกิน ๑๐ ตัว
๓๐๐
ข. แพะ แกะ เกิน ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
๕๐๐
ค. แพะ แกะ เกินกวา ๕๐ ตัวขึ้นไป
๑,๐๐๐
๑.๑.๔ การเลี้ยง หาน เปด ไก
ก. หาน เปด ไก ไมเกิน ๑๐๐ ตัว
๑๐๐
ข. หาน เปด ไก เกินกวา ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว
๕๐๐
ค. หาน เปด ไก เกินกวา ๕๐๐ ตัวขึ้นไป
๑,๐๐๐
๑.๑.๕ การเลี้ยงปลา
๑๐๐
๑.๑.๖ การเลี้ยงสัตวอื่น
๑,๐๐๐
๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให
๒,๐๐๐
ประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือบริการ
ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
๒.๑ การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขาย
๕,๐๐๐
ในตลาด
๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
๕,๐๐๐
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
๕,๐๐๐
๒.๔ การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
๔,๐๐๐
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูกเขา หนัง ขน
สัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๒,๐๐๐
๒.๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐

-๒-

ลําดับ
๓.

ประเภทกิจการ
คาธรรมเนียม
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๓,๐๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขาย
ในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๒๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลาราปลาเจา กุงเจา
ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ขึ้นไป
๓,๐๐๐
๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไมหรือพืชอยางอื่น
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๒๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บดนึ่ง ตม ตุน เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ข. ใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา
๓,๐๐๐
๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวยเตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๒๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๘๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๕๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๓๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๘๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๑,๕๐๐

-๓-

ลําดับ

ประเภทกิจการ
๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยผลิตภัณฑ
เนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม
ก. โดยใชเครื่องจักรเพื่อจําหนายสงใหแกบุคคลอื่น
ข. โดยใชเครื่องจักรเพื่อจําหนายดวยตนเอง
๓.๑๒ การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป หรือลักษณะโรงงาน
๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป หรือลักษณะโรงงาน
๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวนน้ําสมสายชู ขาวหมาก
น้ําตาลเมา
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
ก. เครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติ/ตอเครื่อง
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓.๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก ผลไม
เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

คาธรรมเนียม
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-๔-

ลําดับ

๔.

๕.

ประเภทกิจการ
คาธรรมเนียม
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๔,๐๐๐
๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
๓,๐๐๐
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๗๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๕๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
๒,๐๐๐
๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
๓,๐๐๐
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
ก. ดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
๔.๑ การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
๕๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
๕๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
๒,๕๐๐
๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
๒,๕๐๐
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
ก. โดยใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๓,๐๐๐
๕.๒ การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
๒,๐๐๐
๕.๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสํา ปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน

-๕-

ลําดับ

๖.

ประเภทกิจการ
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๕.๕ การผลิตยาสูบ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
๕.๗.๑. การผลิตปุย
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๕.๗.๒. การสะสมปุย
ก. สถานประกอบการคาสะสมปุยมีเนื้อที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. สถานประกอบการคาสะสมปุยมีเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๕.๙ การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๖.๒ การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
ก. การหลอม หลอ ถลุงแร โลหะ ทุกชนิด ไมเกิน ๕๐ ตัน/วัน
ข. การหลอม หลอ ถลุงแร โลหะ ทุกชนิดมากกวา วันละ ๕๐ ตันขึ้นไป
๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ หรือไฟฟา
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
ก. การเชื่อม ประสานโลหะดวยแกส
ข. การเชื่อม ประสานโลหะดวยไฟฟาหรือเครื่องจักร
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ลําดับ

๗.

๘.

ประเภทกิจการ

ค. การตี กลึง ปม อัดโลหะทุกชนิด
๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเวน
กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
๖.๖ การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
ก. การสะสมแร
ข. การทําเหมืองแรการแยก การคัดเลือก หรือการลางแร
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๗.๑ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
ก. การตอ ประกอบเครื่องจักร เครื่องยนต
ข. การตอ ประกอบ รถยนต เรือยนต เรือกลไฟ
ค. การเคาะ การปะผุ
ง. การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
๗.๒ การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟาระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ก. ขนาดเล็ก
ข. เขาลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม
๗.๔ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
๗.๕ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
๗.๖ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
ก. การผลิต
ข. การซอม
ค. การอัดแบตเตอรรี่รถยนต การอัดแบตเตอรี่อื่น ๆ
๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
ก. การผลิต
ข. การซอม
๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
กิจการที่เกี่ยวกับไม
๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ
๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๓ แรงมา
ข. ตั้งแต ๓ แรงมาแตไมเกิน ๑๐ แรงมา
ค. ตั้งแต ๑๐ แรงมาขึ้นไป
๘.๓ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจาก
ไมหวาย ชานออย

คาธรรมเนียม
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
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๒,๐๐๐
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๓,๐๐๐
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๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑,๐๐๐
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๒,๐๐๐
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๙.

ประเภทกิจการ
คาธรรมเนียม
ก. โดยใช เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
๕๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๒,๐๐๐
๘.๔ การอบไม
๒,๐๐๐
๘.๕ การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
๒,๐๐๐
๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
๕๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๒,๐๐๐
๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๘.๘ การเผาถาน หรือสะสมถาน
๑,๐๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
๑,๐๐๐
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
ก. ไมเกิน ๑๐ เตียง
๑,๐๐๐
ข. ตั้งแต ๑๑ เตียงขึ้นไป
๓,๐๐๐
๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
๕,๐๐๐
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๙.๔ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ
๓,๐๐๐
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. จํานวนหองพักไมเกิน ๕๐ หอง
๒,๐๐๐
ข. จํานวนหองพักตั้งแต ๕๑ - ๒๐๐ หอง
๓,๐๐๐
ค. จํานวนหองพักเกิน ๒๐๐ หอง
๕,๐๐๐
๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน ๒๐ หอง
๕๐๐
ข. ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ หอง
๑,๐๐๐
ค. ตั้งแต ๕๑ หองขึ้นไป
๒,๐๐๐
๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๓,๐๐๐
๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ
ตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ก. แสดงชั่วคราว
๑,๐๐๐
ข. แสดงถาวร
๒,๐๐๐
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๑๐.

ประเภทกิจการ
๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ก. พื้นที่ไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือ
สิ่งแวดลอม
๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
๙'๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
๑๐.๑.๑ การทอผาดวยกี่กระตุก
ก. การทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่แตไมเกิน ๒๐ กี่
ข. การทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต ๒๐ กี่ขึ้นไป
๑๐.๑.๒ การปนดาย การกรอดาย การทอผา ดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
ก. โดยใช เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ เครื่อง
ข. เครื่องจักร ๑๑ - ๕๐ เครื่อง
ค. เครื่องจักร ๕๑ - ๑๐๐ เครื่อง

คาธรรมเนียม
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๘๐๐
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๑,๐๐๐
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๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
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๑,๐๐๐
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๑๑.

ประเภทกิจการ

ง. เครื่องจักร ๑๐๐ เครื่องขึ้นไป
๑๐.๖ การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
ก. ไมเปนลักษณะโรงงาน
ข. เปนโรงงาน
๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
ก. โดยใช เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
ก. ไมเปนลักษณะโรงงาน
ข. เปนโรงงาน
๑๑.๒ การระเบิด โม ยอยหินดวยเครื่องจักร
๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๑๑.๔การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตักดูด โม บด หรือ
ยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
ก. สถานที่สะสมหรือผสมซีเมนต หิน ทราย หรือ วัตถุคลายคลึงไมเกิน ๒๕ ตัน
ข. สถานที่สะสมหรือผสมซีเมนต หิน ทราย หรือ วัตถุคลายคลึงเกิน ๒๕ ตัน
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
ค. โดยใชเครื่องจักรประเภทอุตสาหกรรม
๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
ก. โดยใช เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย

คาธรรมเนียม
๓,๐๐๐
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-๑๐-

ลําดับ

๑๒.

ประเภทกิจการ
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใดยกเวน
กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
ก. ไมเปนลักษณะโรงงาน
ข. เปนโรงงาน
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
ก. การผลิต การบรรจุแกส
ข. การสะสมแกส
ค. ปมจําหนายแกส
ง. การขนสงแกส
๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
๑๒.๓.๑ การผลิต การกลั่น การขนสง
๑๒.๓.๒ การสะสม การจําหนาย
ก. จํานวนที่สะสมไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ข. จํานวนที่สะสมตั้งแต ๑,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ ลิตร
ค. จํานวนที่สะสมตั้งแต ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ง. จํานวนที่สะสมตั้งแต ๑๐,๐๐๑ ลิตรขึ้นไป
๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
ก. การผลิต
ข. การสะสม การขนสง
๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
ง. การโมบด หลอม หลอพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ ที่คลายคลึง
๑๒.๗ การโม สะสม หรือบดชัน
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๑๒.๙ การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
ก. การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
ข. การผลิต ฟลม รูปถาย หรือฟลมภาพยนตร

คาธรรมเนียม
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-๑๑-

ลําดับ

๑๓.

ประเภทกิจการ
๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง
๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
ก. การผลิต การบรรจุ การขนสง
ข. การสะสมเพื่อจําหนาย
๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๒.๑๗.๑ การผลิต
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๑๒.๑๗.๒ การบรรจุ การสะสม
กิจการอื่น ๆ
๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๑๓.๒ การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณ
ไฟฟา
ก. การซอม (ลักษณะโรงงาน)
ข. การผลิต (ประเภทโรงงานเครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา)
ค.การผลิต (ประเภทโรงงานเครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา)
ง.การผลิต (ประเภทโรงงานเครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาขึ้นไป)
๑๒.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา

คาธรรมเนียม
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-๑๒-

ลําดับ

1

ประเภทกิจการ
๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน
ผลิตภัณฑใหม
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
๑๓.๓.๑ การผลิต การกลั่น การขนสง
๑๓.๓.๒ การสะสม การจําหนาย
ก. จํานวนที่สะสมไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ข. จํานวนที่สะสมตั้งแต ๑,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ค. จํานวนที่สะสมตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป

คาธรรมเนียม
๒๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐

แบบ กอ. ๑
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประกอบกิจการ..........................................................................
คําขอเลขที่.........../...........
(เจาหนาที่กรอก)

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

๑. ขาพเจา....................................................................อายุ..............ป สัญชาติ..........................
โดย..........................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.........................................................................................ที่อยูเลขที่.................................หมูที่...............
ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................แขวง/ตําบล..................................................
เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท......................................
หมายเลขโทรสาร...............................................ผูขออนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ
ระบุ.......................)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ
การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
๑)..............................................................................................
๒)..............................................................................................
ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................ผูขออนุญาต
(...................................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต
เลขที่...................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน.................................พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน

ครบ
ไมครบ คือ
๑. ..........................................................
๒. ..........................................................
๓. ..........................................................
ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
ตําแหนง...............................................

สวนของผูรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต
เลขที่......................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน

ครบ
ไมครบ คือ
๑) ..........................................................
๒) ..........................................................
๓) ..........................................................
ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
ตําแหนง...............................................

แบบ กอ.๒
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่...........เลขที่............./...............
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให…..............................................................สัญชาติ..................
อยูบานเลขที่................หมูที่...............ตําบล..........................................อําเภอ.................................................
จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท........................................หมายเลขโทรสาร..................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................ประเภท.............................มีพื้นที่.....................ตารางเมตร
ตั้งอยูเลขที่................หมูที่.........ตําบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท.........................................หมายเลขโทรสาร........................................เสียคาธรรมเนียมปละ
.......................................................บาท (................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่................เลขที่......................ลงวันที่...................................................................................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
๔.๑) ...................................................................................
๔.๒) ..................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อ วันที่............เดือน.....................พ.ศ. .....................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุ วันที่............เดือน.....................พ.ศ. .....................
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
ตําแหนง...............................................
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(ดานหลัง)
รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง
วัน/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป

ที่ออกใบอนุญาต

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

เลขที่

วัน/เดือน/ป

ลงชื่อ
เจาพนักงานทองถิ่น

แบบ กอ.๓
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประกอบกิจการ.................................................................
คําขอเลขที่.........../............
(เจาหนาที่กรอก)

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

๑. ขาพเจา.........................................................อายุ...........ป สัญชาติ......................................
โดย.............................................................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่...................หมูที่.....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.........................................
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................
หมายเลขโทรศัพท.................................หมายเลขโทรสาร.............................................ผูขออนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขอราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ..............)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ
การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
๑) …………………………………………………………………………………………
๒) .....................................................................................................
ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

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

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต
เลขที่………………………………………ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..................เดือน............................พ.ศ. .................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ
๑)......................................................................................
๒)......................................................................................
๓)......................................................................................
ลงชื่อ............................................................
(............................................................)
ตําแหนง.......................................................
สวนของผูรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต
เลขที่………………………………………ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..................เดือน............................พ.ศ. .................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ
๑)......................................................................................
๒)......................................................................................
๓)......................................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน........วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป
ลงชื่อ............................................................
(............................................................)
ตําแหนง......................................................

แบบ กอ.๔
คําขออนุญาตการตาง ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เลขที่รับ……………./…………………

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

ตามที่ขาพเจา………………………………..................อายุ………ป สัญชาติ….……….............................
อยูบานเลขที่……...หมูที่…………ตรอก/ซอย…………………… ถนน……………………………………......................................
ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ/เขต…..………………………จังหวัด…………………………….......................................
โทรศัพท……………………………โทรสาร.............................................
ไดประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..........โดยใชชื่อสถานประกอบการวา………………………………..
ตั้งอยู ณ เลขที่……………หมูที่……….…ตําบล............................อําเภอ..............................จังหวัด...............................
โทรศัพท...................…………………… โทรสาร…………………..…………………
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอ
ดําเนินการเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ดังตอไปนี้
๑) ยกเลิกการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทและชื่อดังกลาวขางตน
................................................................................................................................................................
๒)……………………………….……………………………………………….…………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………...............................................
ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)…………………………………………ผูขออนุญาต
(……………….………………………...)

