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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. .... 
---------------------------------------------------------------------- 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดประเภทของกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับ
ให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการ
ปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตร ายต่อสุขภาพ อัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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( ร่าง ) 
เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลดอนทราย 

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. …. 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล           
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา  54  มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลต าบลดอนทรายโดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลดอนทรายและผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ ต าบลดอนทราย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.….” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล ต าบลดอนทราย  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทรายแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 
  ข้อ 4  บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายนี้ตราไว้แล้ว ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายนี้แทน 
  ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี ้
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ ด าเนินการของ
สถานประกอบกิจการนั้น 
  “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการทีท่ าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอาก าศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการทีท่ าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชน 
  “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของ น้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการทีท่ าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชน 
  “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการทีท่ าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการทีท่ าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางความสั่นสะเทือน ” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
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  “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอื่นใด
ที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความวา่ เทศบาลดอนทราย 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรตี าบลดอนทราย 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลดอนทรายเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑  
บททั่วไป 

 
 ข้อ 7 ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 
 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
   (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ ท านอง
เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
 ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๑) การฆ่า หรือ ช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่ จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายใน
ตลาด 
   (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว ์
   (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว ์
   (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 
หนังขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
   (๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระ ท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว ์
   (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่ จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย    
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุง ส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว 
น้ าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
   (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่มจากผัก ผลไม้หรือพืช
อย่างอื่น 
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   (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสั ตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ๋นเคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 
   (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ 
   (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว ์
   (๑๐ ) การผลิต สะสม หรื อแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
   (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
   (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 
   (๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัต ิ
   (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
   (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก 
ผลไม้เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 
   (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
   (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
 ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
   (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
   (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่อง ส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้
กับร่างกาย 
   (๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าล ี
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
   (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่าง ๆ 
 ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
   (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมัน ส าปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช ห รือแปูงอ่ืน ๆ 
ในท านองเดียวกัน 
   (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
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   (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
   (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
 ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย
โลหะหรือแร ่
   (๒) การถลุงแร่ การหลอม   หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รั บใบอนุญาต
ใน  ๖(๑) 
   (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ 
หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  
๖ (๑) 
   (๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
  ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต ์
   (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
   (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
   (๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
   (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่ง ส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
   (๔) การอบไม้ 
   (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
   (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
   (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
   (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
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 ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
   (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถ านพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
   (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
   (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
   (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
   (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้น ร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือกิจการอื่น ๆ ใน ท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
   (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ใน
ท านองเดียวกัน 
   (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
   (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
   (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
   (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
   (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๑๗ ) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า  ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว 
 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห ์
   (๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
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   (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ 
   (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
  ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
   (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
   (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
   (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
   (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท าละลาย 
   (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
   (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
   (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์      
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
   (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร ์
   (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
   (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
   (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
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 ๑๓. กิจการอื่น ๆ 
   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟูา 
   (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช ้
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
   (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
   (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
   (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
   (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
 ข้อ 8 ผู้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้อง ด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  สถานประกอบกิจการที่ต้ังอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถาน
ประกอบกิจการที่ มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณ ี
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชด้ าเนินกิจการ 
และมาตรการปูองกนัอันตรายต่อสุขภาพ 

       
ส่วนที่ 1 

สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
 

 ข้อ 9 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา  สถาน
เลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบ
ปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของสถาน
ประกอบกิจการ 
  การก าหนดสถานที่ อื่นใดเพ่ิมเติม การก าหนดระยะห่าง และการก าหนดให้มีระบบปูองกัน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษา 
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  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรงและ
เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีปูายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 
 ข้อ 11 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบาย
อากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 12 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วม ตามแบบและจ านวน       
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้
อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 
 ข้อ ๑3 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี ้
 (๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของ  
มูลฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
 (๒) ในกรณีที่มีการก าจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่ อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๑4 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้
มีการระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใดๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม  เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดื อดร้อนร าคาญหรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
 ในกรณีที่มีน้ าทิ้งหรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการด าเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องด าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด 
 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดสถาน
ประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบ่อดักไขมัน 
รวมทัง้มาตรฐานของบ่อดักไขมันดังกล่าว 
 ข้อ ๑5 สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกัน และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ ๑6 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น 
 ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย  ปลอดภัย เป็น
สัดส่วนและดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ข้อ ๑8 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ า
บริโภคของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าด่ืมที่สะอาดและ
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ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาด่ืมต้องไม่
เกิดการปนเป้ือนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ข้อ ๑9 สถานประกอบกิจกา รต้องจัดให้มีน้ า ใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจการน้ัน ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
 
      ส่วนที ่๒ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปูองกันเหตุร าคาญ 
 

 ข้อ 20 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างาน และปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 21 สถานประกอบกิจการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่
ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอัน ตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ 22 สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่ง
อื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช าระ ร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ าเป็น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาด
ของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๒3 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
ส าหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย โดยมี
ระบบปูองกันอันตราย และปูายค าเตือนหรือค าแนะน าในการปูองกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่อง มือ หรือ
เครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวาง
ทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
 ข้อ ๒4 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบั ติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจาก
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ ๒5 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตราย
หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้อง ด าเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุ
ร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับ
เหตุนั้น 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควร ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด
หลักเกณฑ ์
ในการควบคุมแล ะปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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      หมวด 3 

ใบอนุญาต 
   
  ข้อ ๒6 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใด ด าเนิน
กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ ก าหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพ่ือปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากทีก่ าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
  ข้อ ๒7 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็น
การค้าจะต้องยื่น ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปน้ี 
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
  (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกลู (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อื่น) 
  (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
  (๗) หลักฐานอื่นทีจ่ าเป็น 
  ข้อ ๒8 เมื่อได้รับ ค าขอรับใบอนุญาตหรือ ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของ ค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่น ค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือ ด าเนินการ หากไม่สามารถ ด าเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้     
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับ ค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ ก าหนดใน  
เทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุ จ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี ค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ จ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น ก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น ค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อม ส าเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
  ข้อ ๒9 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร ) นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 
  ข้อ 30 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
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  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่ นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ข้อ 31 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย    
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ ๓2 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูก ท าลาย หรือ ช ารุดในสาระที่ ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืน ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก ท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่น ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต น าส า เนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูก ท าลาย หรือ ช า รุดในสาระ ที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่น ค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ ๓3 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ ๓4 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อ านาจออก ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระ ท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.
๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูก ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ด ารงชีพของ
ประชาชน 
  ข้อ ๓5 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและ ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิด ค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิ ล าเนาหรือ ส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบ ค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ ค าสั่งไปถึง หรือวันปิด ค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๓6 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต ส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
      หมวด 4 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 

  ข้อ ๓7 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตาม บัญชีค่าธรรมเนียมที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยัง ด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสีย
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ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง ช าระ   
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้าง ช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เ จ้าพนักงานท้องถิ่นมี อ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการ ด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ 38 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่น 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ 39 ผู้ใดฝุาฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่

ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  

หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลต าบลดอนทราย เรื่อง 

การควบคุมกิจก ารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งถูกยกเลิก และกิจการนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายนี้ให้ประกอบกิจการน้ันต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลดอนทรายแล้ว  แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและหากผู้รับ ใบอนุญาตยังคงประสงค์จะ
ด าเนินกิจการต่อไปให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามข้อ 30 ของเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบล   ดอนทรายน้ี 

ข้อ 41 ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่มิได้เป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลต าบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งถูกยกเลิก  แต่เป็นกิจการที่จะต้อง
ได้รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายนี้  ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องยื่น      
ค าขอรับใบอนุญาตภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย นี้ใช้บังคับ    
เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

ข้อ 42 บรรดาค าขออนุญาตใดๆที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลดอนทรายนี้ใช้
บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตาม เทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลดอนทรายนี ้

 
ข้อ 43 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนั กงานสาธารณสุขซึ่งสั่งโดยอาศัยอ า นาจตาม 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลต าบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งถูกยกเลิกให้ใช้
บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติเทศบาลต าบลต าบลดอนทรายน้ี 

 
ประกาศ ณ วันที…่……………....... 
 

 
      (ลงชื่อ) 
       (นายศุภพงศ์   ทองศรีนุ่น) 
            นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 
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           เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
        (.............................................) 

          ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
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บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. …. 
 
กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า 

ธรรมเนียม 
1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  
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 (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว ์

     1. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  
                 ก.  จ านวน  มากกว่า  5 ตัวไม่เกิน  10  ตัว 
                 ข.  จ านวน  มากกว่า  10  ตัว ไม่เกิน  30  ตัว 
                 ค.  จ านวน  มากกว่า 30  ตัว  ไม่เกิน  50  ตัว 
                 ง.   จ านวน  มากกว่า 50  ตัว  ไม่เกิน  100  ตัว 
                 ฉ.  จ านวน  มากกว่า 100  ตัว  ขึ้นไป 
    2. การเลี้ยงสุกร 
                 1. สุกรแม่พันธ ์
                 ก.  จ านวน ไม่เกิน  10  ตัว 
                 ข.  จ านวน  มากกว่า  10  ตัว ไม่เกิน  20  ตัว 
                 ค.  จ านวน  มากกว่า  20  ตัว  ไม่เกิน  50 ตัว 
                 ง.  จ านวน  มากกว่า  50  ตัว ไม่เกิน  100  ตัว 
                 จ.  จ านวน  มากกว่า  100  ตัว  ไม่เกิน  200 ตัว 
                 ฉ.  จ านวน  มากกว่า  200  ตัว  ขึ้นไป 
                 2. สุกรพ่อพันธ์   ตัวละ 
                 3. สุกรขุน 
                 ก.  จ านวน ไม่เกิน  20  ตัว 
                 ข.  จ านวน  มากกว่า  21  ตัว ไม่เกิน  50  ตัว 
                 ค.  จ านวน  มากกว่า  51  ตัว  ไม่เกิน  100 ตัว 
                 ง.  จ านวน  มากกว่า  101  ตัว ไม่เกิน  200  ตัว 
                 จ.  จ านวน  มากกว่า  201  ตัว  ไม่เกิน  500 ตัว 
                 ฉ.  จ านวน  มากกว่า  501  ตัว  ขึ้นไป 
    3. การเลี้ยงไก ่ เป็ด  ห่าน  นก 
                 ก.  จ านวน ไม่เกิน  50  ตัว 
                 ข.  จ านวน  มากกว่า  51  ตัว ไม่เกิน  300  ตัว 
                 ค.  จ านวน  มากกว่า  301  ตัว ไม่เกิน  1,000  ตัว 
                 จ.  จ านวน  มากกว่า  1,001  ตัว ไม่เกิน  3,000  ตัว 
                 ง.  จ านวน  มากกว่า  3,001 ตัว ไม่เกิน  5,000    ตัว 
                 จ.  จ านวน  มากกว่า  5,001    ตัว ไม่เกิน  10,000 ตัว 
                 ฉ.  จ านวน  มากกว่า  10,001  ตัว  ขึ้นไป 

 
 

50 
100 
300 
500 

1,000 
 
 

30 
50 

100 
300 
500 

1,000 
100 

 
50 

100 
200 
300 
500 

1,000 
 

50 
100 
300 
400 
500 

1,000 
1,500 

 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า 
ธรรมเนียม 

   4. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 
                 ก.  จ านวน ไม่เกิน  20  ตัว 
                 ข.  จ านวน  มากกว่า  21  ตัว ไม่เกิน  50  ตัว 
                 ค.  จ านวน  มากกว่า  51  ตัว  ขึ้นไป 
   5. การเลี้ยงแพะ แกะ กระต่าย  สุนัข 
                 ก.  จ านวน  ไม่เกิน  10  ตัว 

 
100 
300 
500 

 
50 
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                 ข.  จ านวน  มากกว่า  11  ตัว ไม่เกิน  50  ตัว 
                 ค.  จ านวน  มากกว่า 51  ตัว  ไม่เกิน  100  ตัว 
                 ง.  จ านวน  มากกว่า 100  ตัว  ขึ้นไป 
   6. การเลี้ยงสัตว์น้ า  
                 ก.  พื้นที่เลี้ยงไม่เกิน  50 ตารางเมตร 
                 ข.  พื้นที่เลี้ยงมากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารารางเมตร 
                 ค.  พื้นที่เลี้ยงมากกว่า100 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 200 ตารารางเมตร 
                 ง.  พื้นที่เลี้ยงมากกว่า  200 ตารางเมตรขึ้นไป 
  7. การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน  
                 ก.  พื้นที่เลี้ยงไม่เกิน  10 ตารางเมตร 
                 ข.  พื้นที่เลี้ยงมากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารารางเมตร 
                 ค.  พื้นที่เลี้ยงมากกว่า 25 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 50 ตารารางเมตร 
                 ง.  พื้นที่เลี้ยงมากกว่า  50 ตารางเมตรขึ้นไป 
  8. การเลี้ยงผึ้ง  จิ้งหรีด 
                 ก.  พื้นที่เลี้ยงไม่เกิน  10 ตารางเมตร 
                 ข.  พื้นที่เลี้ยงมากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารารางเมตร 
                 ค.  พื้นที่เลี้ยงมากกว่า 25 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 50 ตารารางเมตร 
                 ง.  พื้นที่เลี้ยงมากกว่า  50 ตารางเมตรขึ้นไป 

100 
300 
500 

 
100 
300 
500 

1,000 
 

100 
300 
500 

1,000 
 

100 
300 
500 

1,000 
 

 (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการ
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
                 ก.  พื้นที่เลี้ยงหรือรวบรวมสัตว์ไม่เกิน  50 ตารางเมตร 
                 ข.  พื้นที่เลี้ยงหรือรวบรวมสัตวม์ากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
100 ตรารางเมตร 
                 ค.  พื้นที่เลี้ยงหรือรวบรวมสัตว์มากกว่า 100 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 
200 ตรารางเมตร 

         ง.  พืน้ที่เลี้ยงหรือรวบรวมสัตว์มากกว่า  200 ตารางเมตรขึ้นไป 

500 
1,000 

 
1,500 

 
2,000 

2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 (๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ 

ขายในตลาด 
๑.๑) การฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ  สุกร 

 
 
 

 
กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า 

ธรรมเนียม 
 ๑.๑.๑ จ านวน ไม่เกิน  50 ตัว 

๑.๑.๒ จ านวนเกินกว่า  50 ตัว ไม่เกินกว่า 100 ตัว 
๑.๑.3 จ านวนเกินกว่า  100 ตัว ขึ้นไป 
๑.๒) การฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ไก่ เป็ด  ห่าน แพะ 
๑.๒.๑ จ านวนไม่เกิน   500 ตัว 
๑.๒.๒ จ านวนเกินกว่า  500 ตัว  ไม่เกิน 1,000 ตัว 

300 
500 

1,000 
 

300 
500 



 

 

18 
๑.๒.3 จ านวนเกินกว่า  1,000 ตัว  ขึ้นไป 
๑.๓) การช าแหละสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ  สุกร 
๑.๓.๑ จ านวนไม่เกิน  50 ตัว 
๑.๓.๒ จ านวนเกินกว่า  50 ตัว ไม่เกินกว่า 100 ตัว 
13.3  จ านวนเกินกว่า  100 ตัว ขึ้นไป 
๑.๔) การช าแหละสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ไก่ เป็ด  ห่าน แพะ 
๑.๔.๑ จ านวนไม่เกิน  100 ตัว 
๑.๔.๒ จ านวนเกินกว่า  100 ตัว ไม่เกินกว่า 300 ตัว 
๑.๔.3 จ านวนเกินกว่า  300 ตัว ไม่เกินกว่า 500 ตัว 
๑.๔.4 จ านวนเกินกว่า  500 ตัว ขึ้นไป 

1,000 
 

300 
500 

1,000 
 

100 
300 
500 

1,000 
 (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 1,000 
 (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 1,000 
 (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว ์ 1,000 
 (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก 

เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธี 
ใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

(1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(2) โดยใช้เครื่องจักร 

(ก) มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
(ข) มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 

 
 
 

300 
 

500 
1,000 

 (๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ 
ของอาหารสัตว ์

(1) ไม่เกิน 300 กิโลกรัม 
(2) มากกว่า 300 กิโลกรัม  ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 
(3) มากว่า 500 กิโลกรัม ขึ้นไป 

 
 
 

300 
500 

1,000 
 (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 1,000 

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว 
ซีอิ๊ว น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

300 
 

 (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า  
กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า 

ธรรมเนียม 
 ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง 

น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
300 

 
 (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ 

หรือพืชอย่างอ่ืน 
300 

 
 (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง 

ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 
300 
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 (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 300 
 (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ 

วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
300 

 
 (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี ้พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 300 
 (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ 300 
 (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว ์ 300 
 (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
300 

 (๑๑) การผลิตไอศกรีม 100 
 (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 300 
 (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 300 
 (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้ม 

สายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 
300 

 (๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัต ิ 300 
 (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 300 
 (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช 

ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
300 

 (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ 
อื่นใด 

300 

 (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 300 
 (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 300 
 (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 300 
 (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตวน้์ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 300 
 (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 300 
 (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 300 

4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ ์
ท าความสะอาด 

 

 (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 300 
 (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้ง 

สบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
300 

 (๓) การผลิต บรรจสุ าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 300 
 (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 300 

กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า 
ธรรมเนียม 

 (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาดหรือผลิตภัณฑท์ าความสะอาดต่างๆ 300 
5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจนุ้ ามันจากพืช 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 
500 

 (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
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ก. การล้าง อบ รมยางดิบ 
ข. สะสมยางดิบ 
    - การสะสมไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 
    - การสะสมเกินกว่า  1,000 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม 
    - การสะสมเกินกว่า 5,000 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม 

1,500 
 

300 
500 

1,000 
 (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันส าปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูง 

อื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
1,000 

 
 (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

(ก) ใช้เครื่องจักรแรงม้า ไม่เกิน 25 แรงม้า 
(ข) ใช้เครื่องจักรแรงม้า เกินกว่า 25 แรงม้า ขึ้นไป 

 
500 

1,000 
 (๕) การผลิตยาสูบ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
1,000 
2,000 

 (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 

1,000 
 (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุทีน่ าไปผลิตปุ๋ย 

ก. การผลิต หรือแบ่งบรรจ ุ
ข. การสะสม ตั้งแต่ 3,000 กิโลกรัมขึ้นไป 

 
1,000 
800 

 (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 1,000 
 (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 1,000 

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร ่  
 (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 

ด้วยโลหะหรือแร่ 
1,000 

 (๒) การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 1,000 
 (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือ 

ก๊าซ หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
1,000 

 (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ 
อื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

1,000 

 (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบ 
อนุญาตใน ๖ (๑) 

1,000 

 (๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 1,000 
กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า 

ธรรมเนียม 
7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
 (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 500 
 (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 500 
 (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบ 

ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ 
เครื่องกล 

500 
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 (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักร
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

500 

 (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 500 
 (๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 500 
 (๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 500 
 (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ ์ 500 
 (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วน 

ประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
500 

8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
 (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 500 
 (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 500 
 (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ 

ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
500 

 (๔) การอบไม ้ 500 
 (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 500 
 (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 500 
 (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 500 
 (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 500 

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
 (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถาน 

พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบ 
การเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 (ก) พื้นที่การให้บริการไม่เกิน 50 ตารางเมตร  
 (ข) พื้นที่การให้บริการเกิน 50 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
 (ค) พื้นที่การให้บริการเกิน 100 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร  
 (ง) พื้นที่การให้บริการเกิน  300 ตารางเมตร  

 
 
 

500 
1,000 
1,500 
2,000 

 (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 1,000 
 (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถาน 

พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบ 
การเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 

 
 
 

 
กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า 

ธรรมเนียม 
  (ก) พื้นที่การให้บริการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 

 (ข) พื้นที่การให้บริการเกิน 100 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
 (ค) พื้นที่การให้บริการเกิน 200 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร  
 (ง) พื้นที่การให้บริการเกิน  400 ตารางเมตร 

1,000 
1,500 
3,000 
5,000 

 (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ 1,000 
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ให้บริการที่ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

 (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ 
พักช่ัวคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการ 
อื่นในท านองเดียวกัน 

(ก) จ านวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง 
(ข) จ านวนห้องพักมากกว่า 10 ห้อง ไม่เกิน 50  ห้อง 
(ค) จ านวนห้องพักมากกว่า 50 ห้อง ไม่เกิน 100  ห้อง 
(ง) จ านวนห้องพักมากกว่า 100 ห้อง ไม่เกิน 200  ห้อง 
(จ) จ านวนห้องพักมากกว่า 200 ห้อง ขึ้นไป 

 
 
 

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

 (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ 
กิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

(ก) จ านวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง 
(ข) จ านวนห้องพักมากกว่า 10 ห้อง ไม่เกิน 30  ห้อง 
(ค) จ านวนห้องพักมากกว่า 50 ห้อง ไม่เกิน 100  ห้อง 
(ง) จ านวนห้องพักมากกว่า 100 ห้อง ไม่เกิน 200  ห้อง 
(จ)  จ านวนห้องพักมากกว่า 200 ห้อง ขึ้นไป 

 
 

300 
500 

1,000 
2,000 
3,000 

 (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000 
 (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธค 

คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
1,000 

 
 (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน เว้น 

แต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
1,000 

 
 (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ 

ในท านองเดียวกัน 
1,000 

 
 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบ 
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
    ก. สถานที่ไม่ปรับอากาศ 
  - พื้นที่ไม่เกิน 15 ตารางเมตร 
 - พื้นที่เกินกว่า  15 ตารางเมตร 
 
 

 
 
 
 

100 
300  

 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า 
ธรรมเนียม 

     ข. สถานที่ปรับอากาศ 
  - พื้นที่ไม่เกิน 15 ตารางเมตร 
- พื้นที่เกินกว่า  15 ตารางเมตร 

 
300 
500 

 (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 1,000 
 (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 1,000 
 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 1,000 
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 (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร ์

   ก. จ านวนไม่เกิน 10 เครื่อง 
   ข. จ านวนเกินกว่า 10 เครื่อง ขึ้นไป 

 
100 
300 

 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 1,000 
 (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
1,000 

 
 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 1,000 
 (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 1,000 
 (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 1,000 
 (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก 

สัตว์ช่ัวคราว 
1,000 

 
10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  

 (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 1,000 
 (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 1,000 
 (๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 1,000 
 (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 1,000 
 (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 1,000 
 (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 1,000 
 (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 1,000 
 (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 1,000 

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 1,000 
 (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 1,000 
 (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที ่

คล้ายคลึง 
1,000 

 (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด 
โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 

1,000 

 (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000 
 (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครือ่งใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 1,000 
 (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 1,000 
 (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 1,000 

 
กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า 

ธรรมเนียม 
 (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,000 
 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 1,000 
 (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 1,000 
 (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถ ุ

อื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
1,000 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง  ๆ  
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 (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท า 

ละลาย 
2,000 

 (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
  ก. สถานบริการจ าหน่าย 
  ข. ร้านค้า 
  ค. การขนส่ง 

 
500 
300 

1,000 
 (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

  ก. คลังน้ ามัน 
  ข. สถานบริการจ าหน่าย 
  ค. ร้านค้าซึ่งจ าหน่ายในลักษณะขวด กระป๋อง ถัง หรือถังเก็บบนดินขนาดเล็ก 
  ง. ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ 
  จ. การขนส่ง 

 
2,000 
1,000 
500 
300 

1,000 
 (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 1,000 
 (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 1,000 
 (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ์

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
1,000 

 (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 1,000 
 (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 1,000 
 (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 1,000 
 (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที ่

คล้ายคลึง 
1,000 

 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000 
 (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000 
 (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 1,000 
 (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน 

การผลิตดอกไม้เพลิง 
1,000 

 (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 1,000 
 (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 1,000 
 (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 1,000 

 
 
 
กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า 

ธรรมเนียม 
13 กจิการอื่น ๆ  

 (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 3,000 
 (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

หรืออุปกรณ์ไฟฟูา 
     ก.  พื้นทีไ่ม่เกิน  100 ตารางเมตร 
     ข.  พื้นที่มากกว่า  100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  500 เมตร 

 
 

500 
1,000 
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     ค.  พื้นที่มากกว่า  500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  1,000 เมตร 
     ง.  พื้นที่มากกว่า  1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

1,500 
2,000 

 (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,500 
 (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 1,500 
 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของทีช่ ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช ้

     ก.  พื้นทีไ่ม่เกิน  100 ตารางเมตร 
     ข.  พื้นที่มากกว่า  100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  400 เมตร 
     ค.  พื้นที่มากกว่า  400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  800 เมตร 
     ง.  พื้นที่มากกว่า  800 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
800 

1,000 
1,500 
2,000 

 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
     ก.  พื้นทีไ่ม่เกิน  100 ตารางเมตร 
     ข.  พื้นที่มากกว่า  100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  500 เมตร 
     ค.  พื้นที่มากกว่า  500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  1,000 เมตร 
     ง.  พื้นที่มากกว่า  1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปร 
สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่

1,000 
 

 (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,000 
 (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 1,000 
 (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 1,000 
 (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 1,000 
 (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 

 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

       เขียนที่ ………………………………….......................………. 



 

 

26 
      วันที ่…....….เดือน ……………….……..พ.ศ. …...........…...… 

 
1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ ……......... ปี สัญชาติ ….…….........……. 

โดย .................................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม .....................................................................................................................ที่อยู่เลขที่ ……...……….. 
หมู่ที่ …........…....… ตรอก/ซอย …………….………. ถนน ……………….………..แขวง/ต าบล ……………...………........ 
เขต/อ าเภอ ……..............………………… จังหวัด …………......……….....…… หมายเลข
โทรศัพท์ …….……...……..……….. ผู้ขออนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
  บัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก.่................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย
ก าหนด) 

 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ 
 1. ................................................................................ 
 2. ................................................................................ 
 3. ................................................................................ 
 4. ................................................................................ 

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

 

 

 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
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     ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
    2).......................................................................... 
    3).......................................................................... 

 

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

(....................................................) 
ต าแหน่ง ....................................................... 
 

 

ส่วนของผู้แจ้ง 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
    2).......................................................................... 
    3).......................................................................... 
 
 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ...............วัน
นับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
    

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

ต าแหน่ง ....................................................... 
                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

 
 

ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 
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           วันที่..........เดือน.......................พ.ศ

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

เรือ่ง  ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต เลขที่..................ลงวันที่.........เดือน.................พ.ศ. .................. 

   ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
..................................... 

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรั บค า ขออนุญาต /ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้า
พนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลัก ษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบ ก าจัดหรือบ าบัดของเสียและ
อื่นๆของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ดังนี ้
  ๑. ............................................................................................................................... 
  ๒. ................................................................................................................................ 
  ๓. .............................................................................................................................. 
   ๔. ................................................................................................................................ 

  ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูร ณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ ด าเนินการ
พิจารณาการอนุญาตต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ .......................................................................... โทรศัพท์ .......................................... 
ที ่                                  วันที ่                 เดือน               พ.ศ.                                      
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เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

 

เรียน     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................... 
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... น้ัน 

  จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัด
ของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 
    ครบถ้วนถูกต้องตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
    ไม่ครบ ดังน้ี 
  ๑. .......................................................................... 
  ๒. .......................................................................... 
  ๓. .......................................................................... 
  ๔. .......................................................................... 
 
   ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 
             สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
     ๑. .............................................................................................  
      ๒. .............................................................................. ............... 
      ๓. .............................................................................................  
      ๔. .............................................................................................  

  ไม่สมควรอนุญาต 

   จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 

      (ลงชื่อ) 

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

         ต าแหน่ง......................................... 

     เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

 
 

 
 

ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
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              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................. 

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

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต เลขที่..................ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ. .................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ................................................................................................ 
   ๒. ................................................................................................. 

  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ............................................ .................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรบัค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

   เนื่องจากมีเหตุ จ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามา รถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว ดังนี ้
  ๑. .................................................................................. 
  ๒. ................................................................................... 
  ๓. ................................................................................... 

   ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่
......................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 



 

 

31 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................. 

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

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที.่........เดือน..................พ.ศ. .................. 

  ตามที่ท่านได้ยื่น ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ................................. ...........................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรบัค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

   บัดน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน มา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน........................................................ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน............................บาท (.........................................................................) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือน้ี 

  ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 

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

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

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

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

............................................. 
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ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ................................................................. 

 
เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……....………………...............…….……………..... 
สัญชาต ิ……….....อยู่บ้านเลขที่…….…......หมู่ที่ ……...ต าบล ….................… อ าเภอ …….…….........………… 
จังหวัด ……………......…..…..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………….....…………………….. ประเภท ………………………………
ตั้งอยู่เลขที่ ……...…. หมู่ที่ …….…. ต าบล ……………….…… อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..
หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

อัตราค่าธรรมเนียม ปีละ …..……………..….บาท (……………….………………………………….….…..…)  
ตามใบเสร็จรับเงนิเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….….... 

(2) ผู้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข ที่
ก าหนดในข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตน้ีได ้

(4) ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนีอ้ีกด้วย  คือ 
 4.1) ……………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายวุันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………….…………. 
        (……………………………………..) 
ต าแหน่ง ......................................... 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

ค าเตือน  (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
  (2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก าหนดเวลา  หากฝุาฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

(มีต่อด้านหลัง) 
(ด้านหลัง) 

 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
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วัน/เดือน/ป ี

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป ี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  ค าสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง (1) ใบรับ ค าขออนุญาต /ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่ .. ............. ..ลงวันที่ ........ เดือน ........ .. .... ...
พ.ศ. .............. 
 (๒) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ ............. .................. . 
 ลงวันที่..................... 

  ตามที่ท่านได้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................... 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาทีก่ าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

  จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี ้
  ๑. ....................................................................................................................................... 
  ๒. ....................................................................................................................................... 

  ดังนั้น อาศัย อ านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. 
๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมี ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต /ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการ ตามที่ได้
ย่ืนค าขอไว้ 

   อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ภายใน
สามสิบ วันนับแต่วันทราบค าสั่งนี ้

   ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
จะเหน็สมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

    ต าแหน่ง................................................ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

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



 

 

35 
ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 
 

แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 

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

 
       เขียนที่ ………………………………….......................………. 

      วันที ่…....….เดือน ……………….……..พ.ศ. …...........…...… 

1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ  ……......... ปี 
สัญชาติ ….…….........……. 

โดย ............................................................................................................................. ........... ผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม .............................................................................. ...................................................................ที่อยู่
เลขที่ ……...………….. หมู่ที่ …........…....… ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..
แขวง/ต าบล ……………...……….......……..…. เขต/อ าเภอ ……..............………………… 
จังหวัด …………......……….....…… หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..……….. ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 

2.2 กรณีใบถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
     1)......................................................................... 
     2).......................................................................... 
 
 
 
 

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

ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 
 

 

ส่วนของผูข้อใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
     1)......................................................................... 
     2).......................................................................... 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
     
 

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

ต าแหน่ง ....................................................... 
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ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ........................................................... 

เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้ ……....………………..........................………… 
สัญชาต ิ………...........….อยู่บ้านเลขที…่….…......หมู่ที่ ……......ต าบล …............………อ าเภอ …….…….........………… 
จังหวัด ……………......…..…..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบ กิจ การ  ………………….....…………………….. 
ประเภท ………………………………….มีพื้นที่................... ตารางเมตร    ตั้งอยู่เลขที่  ……...…. หมู่ที่ …….…. 
ต าบล ……………….…… อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..หมายเลข
โทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

แทน ใบอนุญาต ฉบับเดิมที่สูญหายหรือถูกท าลาย /ช ารุดในสาระที่ส าคัญ เล่ม
ที่ .............................. เลขที่ ....................../...................... ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ .................... เดือน
..................................... พ.ศ. ...................... และจะสิ้นอายุในวันที่ ......................... เดือน.............. .....................
พ.ศ. ......................... 

(2)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 

(3)  ใบแทน ใบอนุญาต ฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ .................. เดือน ........................ 
พ.ศ. ................ 

(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนีส้ิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที.่............เดือน ...............
พ.ศ. .......... 
 

(ลงชื่อ) ………………………….…………. 
        (……………………………………..) 
ต าแหน่ง ......................................... 

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

 



 

 

38 
ค าเตือน  (1) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
  (2) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก าหนดเวลา  หากฝุาฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

(มีต่อด้านหลัง) 
(ด้านหลัง) 

 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
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