
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลเทนมยี  วาดวยการควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลเทนมียโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลเทนมียและนายอําเภอเมืองสุรินทร  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทนมียตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  คํา ส่ังอื่นในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

้หนา   ๑๖๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกดิจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลเทนมียเปนกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  ๖.๑ กิจการที่เกี่ยวของกับการเล้ียงสัตว  ไดแก 

   ๖.๑.๑  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   ๖.๑.๒  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู  

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   ๖.๒.๑  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  

การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๖.๒.๒  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

้หนา   ๑๖๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   ๖.๒.๓  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   ๖.๒.๔  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   ๖.๒.๕  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   ๖.๒.๖  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   ๖.๒.๗  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๖.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนสถานท่ีจําหนายอาหาร   

เรขาย  การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๖.๓.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงชนิดตาง ๆ   

   ๖.๓.๒  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   ๖.๓.๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น   

   ๖.๓.๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  

บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   ๖.๓.๕  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   ๖.๓.๖  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   ๖.๓.๗  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   ๖.๓.๘  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   ๖.๓.๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   ๖.๓.๑๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   ๖.๓.๑๑  การผลิตไอศกรีม   

   ๖.๓.๑๒  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   ๖.๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม 

ชนิดผงอื่น ๆ 

   ๖.๓.๑๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   ๖.๓.๑๕  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   ๖.๓.๑๖  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

   ๖.๓.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ํา

จากพืชผักผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   ๖.๓.๑๘  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ

ภาชนะอื่นใด   

   ๖.๓.๑๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   ๖.๓.๒๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   ๖.๓.๒๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   ๖.๓.๒๒  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   ๖.๓.๒๓  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   ๖.๓.๒๔  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   ๖.๔.๑  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   ๖.๔.๒  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

้หนา   ๑๗๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   ๖.๔.๓  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   ๖.๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   ๖.๔.๕  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  ๖.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   ๖.๕.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   ๖.๕.๒  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   ๖.๕.๓  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช   

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

   ๖.๕.๔  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   ๖.๕.๕  การผลิตยาสูบ 

   ๖.๕.๖  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   ๖.๕.๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   ๖.๕.๘  การผลิตเสนใยจากพืช 

   ๖.๕.๙  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  ๖.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   ๖.๖.๑  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   ๖.๖.๒  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

อนุญาตใน  ๖.๖.๑ 

   ๖.๖.๓  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๖.๑ 

   ๖.๖.๔  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๖.๑ 

้หนา   ๑๗๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   ๖.๖.๕  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

อนุญาตใน  ๖.๖.๑ 

   ๖.๖.๖  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๖.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   ๖.๗.๑  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   ๖.๗.๒  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   ๖.๗.๓  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     ๖.๗.๔  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   ๖.๗.๕  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   ๖.๗.๖  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   ๖.๗.๗  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   ๖.๗.๘  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   ๖.๗.๙  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   ๖.๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ 

   ๖.๘.๒  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ใส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

   ๖.๘.๓  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   ๖.๘.๔  การอบไม 

   ๖.๘.๕  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   ๖.๘.๖  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   ๖.๘.๗  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   ๖.๘.๘  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  ๖.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   ๖.๙.๑  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๖.๙.๒  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   ๖.๙.๓  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

อนุญาตใน  ๖.๙.๑  หรือในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๖.๙.๔  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๙.๑  หรือในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๖.๙.๕  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ

ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   ๖.๙.๖  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   ๖.๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   ๖.๙.๘  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   ๖.๙.๙  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการใน  ๖.๙.๑ 

   ๖.๙.๑๐  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   ๖.๙.๑๑  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ  

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   ๖.๙.๑๒  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   ๖.๙.๑๓  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   ๖.๙.๑๔  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   ๖.๙.๑๕  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   ๖.๙.๑๖  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   ๖.๙.๑๗  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   ๖.๙.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   ๖.๙.๑๙  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   ๖.๙.๒๐  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   ๖.๙.๒๑  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

  ๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   ๖.๑๐.๑  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   ๖.๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   ๖.๑๐.๓  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   ๖.๑๐.๔  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   ๖.๑๐.๕  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   ๖.๑๐.๖  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   ๖.๑๐.๗  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   ๖.๑๐.๘  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๖.๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

   ๖.๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   ๖.๑๑.๒  การระเบิด  โม  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   ๖.๑๑.๓  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   ๖.๑๑.๔  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๑๑.๒ 

   ๖.๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   ๖.๑๑.๖  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง  ๆ  เครื ่องใช  

หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   ๖.๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   ๖.๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   ๖.๑๑.๙  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   ๖.๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   ๖.๑๑.๑๑  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   ๖.๑๑.๑๒  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๖.๕ 

  ๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   ๖.๑๒.๑  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร

ตัวทําละลาย 

   ๖.๑๒.๒  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   ๖.๑๒.๓  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   ๖.๑๒.๔  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   ๖.๑๒.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๗.๑ 

   ๖.๑๒.๖  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๖.๑๒.๗  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   ๖.๑๒.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   ๖.๑๒.๙  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   ๖.๑๒.๑๐  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

   ๖.๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   ๖.๑๒.๑๒  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   ๖.๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   ๖.๑๒.๑๔  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   ๖.๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   ๖.๑๒.๑๖  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   ๖.๑๒.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

    ๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

     ๖.๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     ๖.๑๓.๒  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

     ๖.๑๓.๓  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     ๖.๑๓.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

     ๖.๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     ๖.๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     ๖.๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

   ๖.๑๓.๘  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   ๖.๑๓.๙  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   ๖.๑๓.๑๐  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   ๖.๑๓.๑๑  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   ๖.๑๓.๑๒  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

้หนา   ๑๗๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   ๖.๑๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย

กําหนดวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับกิจการใดท่ีเขาขายเปน

โรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  

จะตองมีสถานที่ตัง้ตามที่เจาพนักงานทองถิน่  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

อนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหบุคคลใดประกอบ

กิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ   

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 
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ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว 

ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้   

  (๑)  มีภาชนะบรรจุรองรับหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ

และประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรคติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย 

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 
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อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวนันบัแตวนัทีข่อบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖   

ในลักษณะที่ เปนการคาจะตอง ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทนมียประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองรักษาสถานที่ตามที่ไดกําหนดไวใหอยูในภาวะอันดีเสมอและทําความสะอาด 

กวาดลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน 

  (๒)  ตองประกอบการคาภายในเขตสถานที่และตามกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาต 

  (๓)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ 

ถาเศษวัสดุหรือวัตถุแหงการคานั้นจัดใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงวัน 

และสัตวอื่น ๆ 

  (๔)  ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  และสัตวนําโรคอื่น ๆ 
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  (๕)  ถาจะเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเ พิ่ม เติมสถานที่ตอง ไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๖)  ต อ งปฏิบ ัต ิก า รทุกอยา ง เ พื ่อ ใหไ ด ส ุขล ักษณะตามคํา แนะนํา ขอ ง 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสถานท่ีเครื่องมือเครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการนั้นไดในเวลาอันสมควร

เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

ขอ ๒๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ 

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน

กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 
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การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  ดวย 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนการไวจนกวาจะไดเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมติดตอกันเกินกวาสองครัง้  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเทนมีย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

้หนา   ๑๘๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ  ไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคํา ส่ัง เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวา 

ผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตนิี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนญุาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบญัญตัินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณีย  

ตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ

ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวแตเวลาท่ีคําส่ังนั้นไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

้หนา   ๑๘๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเทนมียเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ชาลี  ดอกแกว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเทนมีย 

้หนา   ๑๘๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ลําดับ 

ท่ี 
ประเภทการคา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

หมาย

เหตุ 

1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

(1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1.2) 
 

 

การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
1) มา  โค  กระบือ ตั้งแต  30 ตัว ข้ึนไป 
2) สุกร ตั้งแต  10 ตัวข้ึนไป   
3) แพะ แกะ    
4) หาน  เปด  ไก ตั้งแต  500 ตัวข้ึนไป 
5) สัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
6 )การเลี้ยงปลา หรือสัตวอ่ืนใดท่ีมีลักษณะตองเลี้ยงในน้ํา  
     (1) มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงตอราย ตั้งแต 2 – 5 ไร   
     (2) มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงตอราย ตั้งแต 6 – 10 ไร   
     (3) มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงตอราย ตั้งแต 11 – 15 ไร   
     (4) มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงตอราย ตั้งแต 15 ไรข้ึนไป 
 
การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  
ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู   หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม
หรือไมก็ตาม 

 
ตัวละ 2 
ตัวละ 5   
ตัวละ 2 
เลาละ 500 
ตัวละ 7 
 
100 
200 
500 
1,000 
 
รายละ 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

(1) 
 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
 
 

(6) 
 
 

(7) 

การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร          
เรขาย  หรือขายในตลาด 
การหมัก ฟอก ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
การสะสมเขา  กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
การเค่ียวหนังสัตว  เอ็น  หรือไขสัตว 
การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง  
กระดูก เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก 
เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว
หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ
สวนประกอบของอาหารสัตว 
การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 

รายละ 500 
 
รายละ 500 
รายละ 500 
รายละ 500 
รายละ 500 
 
 
รายละ 500 
 
 
รายละ 200 

 



๒ 

 

ลําดับ 

ท่ี 
ประเภทการคา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

หมาย

เหตุ 

3 กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม ยกเวนสถานท่ีจําหนาย
อาหาร  เรขาย  การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

(1) 
 

(2) 
 
 
 

(3) 
 

(4) 
 
 

(5) 
(6) 
 
 
 
 
 
 
 

    
     (7) 
 
    (8) 
    (9) 
    (10) 
 
    (11) 

การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ 
เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงชนิดตาง ๆ   
การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก    
ปลารา ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป 
น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ี
คลายคลึงกัน 
การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม 
หรือพืชอยางอ่ืน  
การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก 
บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธี
อ่ืนใด 
การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  
เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
(6.1) เสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑ
อ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
      (6.1.1) ชั้น 1 ผลิตมากกวา 250 กิโลกรัม/วัน 
      (6.1.2) ชั้น 2 ผลิต 100 - 250 กิโลกรัม/วัน 
      (6.1.3) ชั้น 3 ผลิตนอยกวา 100 กิโลกรัม/วัน 
(6.2) ขนมจีน 
การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ี
คลายคลึงกัน 
การผลิต  ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ  เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 
ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
การผลิตไอศกรีม   
(11.1) ใชเครื่องจักร 
       (11.1.1) ชั้น 1 ตั้งแต 10 แรงมาข้ึนไป 
       (11.1.2) ชั้น 2 นอยกวา 10 แรงมา 
(11.2) ไมใชเครื่องจักร 

รายละ 300 
 
รายละ 200 
 
 
 
รายละ 300 
 
รายละ 100 
 
 
รายละ 500 
 
 
 
 
รายละ 500 
รายละ 200 
รายละ 100 
รายละ 100 
รายละ 200 
 
รายละ 200 
รายละ 100 
รายละ 200 
 
 
 
รายละ 1,000 
รายละ 500 
รายละ 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

๔ 

ลําดับ 
ที่ ประเภทการคา้ ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
หมาย
เหตุ 

(12) 
(13) 
(14) 

 
(15) 
(16) 
(17) 

 
(18) 

 
 
 

(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 

 
 

 

การค่ัว  สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  
การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  เอทลิแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์
นํ้าส้มสายชู  ขา้วหมาก นํ้าตาลเมา 
การผลิตนํ้ากลัน่  นํ้าบริโภค  นํ้าด่ืมจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
การผลิต  สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งนํ้าแขง็   
การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าจาก
พืชผักผลไม้  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ
อ่ืนใด 
(18.1) ช้ัน 1 ใช้เครื่องจักร 
(18.2) ช้ัน 2 ไม่ใช้เครื่องจักร 
การผลติ  สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรอืสารปรุงแต่งอาหาร 
การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าตาล  นํ้าเช่ือม 
การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
(24.1) ช้ัน 1 มากกว่า 30 แรงม้าขึ้นไป 
(24.2) ช้ัน 2 ต้ังแต่ 15 – 30 แรงม้า 
(24.3) ช้ัน 3 ตํ่ากว่า 15 แรงม้า 

รายละ 500 
รายละ 700 
รายละ 1,000 
 
รายละ 700 
รายละ 300 
รายละ 500 
 
 
 
รายละ 500 
รายละ 200 
รายละ 1,000 
รายละ 300 
รายละ 400 
รายละ 200 
รายละ 500 
 
รายละ 1,000 
รายละ 700 
รายละ 500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 กิจการทีเ่กี่ยวกบัยา  เวชภณัฑ์  อุปกรณก์ารแพทย์  เครื่องสําอาง  
ผลติภณัฑ์ทาํความสะอาด 

  

    (1) 
 
 

(2) 
 

(3) 
(4) 
(5) 

การผลิต  โม ่ บด  ผสม  หรอืบรรจุยา 
(1.1) การผลิต  โม่  บด  ผสม 
(1.2) บรรจุยา 
การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําล ี
การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเรจ็รปู 
การผลิตผงซักฟอก สบู่   นํ้ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ 
ทําความสะอาดต่าง ๆ 

 
รายละ 1,000 
รายละ 300 
รายละ 800 
 
รายละ 500 
รายละ 1,000 
รายละ 1,000  

 



๔ 

ลําดับ 
ที่ ประเภทการคา้ ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
หมาย
เหตุ 

5 กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร   
(1) 
(2) 
(3) 
 

(4) 
 
 
 
 
 

  (5) 
(6) 
(7) 
 
 
 
 

  (8) 
(9) 

 

การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 
การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช   
หรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน  
การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
(4.1) เกินกว่า 24 เกวียนขึ้นไป (โรงสีใหญ่) 
(4.2) เกินกว่า  6 เกวียน แต่ไม่เกิน 24 เกวียน (โรงสีกลาง)  
(4.3)  6 เกวียน (โรงสีเล็ก)    
(4.4) รถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวนอกพ้ืนที่ แต่เข้ามาประกอบการในเขตพ้ืนที่  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ 
(4.5)รถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ 
การผลิตยาสูบ 
การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   
การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
(7.1) ผลิตปุ๋ย 
(7.2) สะสม แบ่งบรรจุ 
ช้ัน 1 เกิน 1,000 กิโลกรัม 
ช้ัน 2 ตั้งแต่ 500 - 1,000 กิโลกรัม 
ช้ัน 3 ต่ํากว่า 500 กิโลกรัม 
การผลิตเส้นใยจากพืช 
การตาก  สะสม ขนถ่ายผลิตผลมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
ช้ัน 1 พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
ช้ัน 2 พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

รายละ 500 
รายละ 500 
รายละ 500 
 
 
รายละ 1,000 
รายละ 500 
รายละ 100 
คันละ 500 
 
คันละ 300 
รายละ 500 
รายละ 500 
 
รายละ 1,000 

 
รายละ 300 
รายละ 200 
รายละ 100 
รายละ 700 
 
รายละ 1,000 
รายละ 800 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   
(1) 
 

(2) 
 
 

 

การผลิตภาชนะ เคร่ืองประดับ เคร่ืองมืออุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
ด้วยโลหะหรือแร่ 
การถลุงแร่ การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาต 
ใน ๖ (1) 
(2.1) การหลอม หล่อ 
     (2.1.1) ช้ัน 1 ตั้งแต่ 3 เตาขึ้นไป 
     (2.1.2) ช้ัน 2 ตั้งแต่ 2 เตา 
     (2.1.3) ช้ัน 3 1 เตา 
(2.2) ถลุงแร ่

รายละ 300 
 
รายละ 500 
 
 
รายละ 700 
รายละ 500 
รายละ 300 
รายละ 1,000 

 



๕ 
 

 
 

 
๖ 

ลําดับ 
ที่ ประเภทการคา้ ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
หมาย
เหตุ 

(3) 
 
 
 
 

(4) 
 

(5) 
 

(6) 

การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รดี  หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรอืก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๖ (1) 
(3.1) ช้ัน 1 ด้วยเครื่องจักร 
(3.2) ช้ัน 2 ด้วยไฟฟ้า 
(3.3) ช้ัน 3 ด้วยก๊าซ 
การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม  นิกเกิล  หรือ
โลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๖ (1) 
การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
อนุญาตใน  ๖ (๑) 
การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือล้างแร่ 

 
 

รายละ 700 
รายละ 500 
รายละ 500 
รายละ 500 
 
รายละ 200 
 
รายละ 800 

 
 
 
 
 
 

 

7 กิจการทีเ่กี่ยวกบัยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
(1) 
 
 

(2) 
(3) 
 
 
 
 

(4) 
 
 
 

       
  (5) 

 
 

การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นส ี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(1.1) ต่อ ประกอบ 
(1.2) เคาะ ปะผุ พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล 
การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
(3.1) ช้ัน 1 รถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักร 
(3.2) ช้ัน 2 รถจักรยานยนต์ 
การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจําหน่าย   และในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
(4.1) ช้ัน 1 รถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักร 
(4.2) ช้ัน 2 รถจักรยานยนต์ 
การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรอือัดฉีดยานยนต์ 
 

 
รายละ 1,000 
รายละ 500 
รายละ 2,000 
 
 
 
รายละ 500 
รายละ 500 
 
 
 
รายละ 300 
รายละ 100 
รายละ 500 
 

 



๖ 

 

ลําดับ 

ท่ี 
ประเภทการคา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

หมาย

เหตุ 

(6) 
 
 
 
 
 
 

(7) 
 
 
 

(8) 
(9) 
 

การผลิต สะสม จําหนาย ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
(6.1) ผลิต 
(6.2) สะสม จําหนาย ซอม 
(6.3) อัด 
    (6.3.1) ชั้นท่ี 1 มีเครื่องอัด 3 เครื่องข้ึนไป 
    (6.3.2) ชั้นท่ี 2 มีเครื่องอัด 2 เครื่อง 
    (6.3.3) ชั้นท่ี 3 มีเครื่องอัด  1 เครื่อง 
การจําหนาย ซอม ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 
(7.1) ชั้น 1  รถยนต เครื่องยนต เครื่องจักร 
(7.2) ชั้น 2 รถจักรยานยนต 
(7.3) ชั้น 3 รถจักรยาน 
การผลิต ซอม ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 
การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 
 

 
รายละ1,000 
รายละ 500 
 
รายละ 300 
รายละ 200 
รายละ 100 
 
รายละ 300 
รายละ 200 
รายละ 100 
รายละ 500 
รายละ 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

(1) 
(2) 
(3) 
 

(4) 
(5) 
(6) 
 
 
 

(7) 
(8) 

    

การผลิตไมขีดไฟ 
การเลื่อย  ซอย  ขัด ใส เจาะ ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร  
การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  หรือ
ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 
การอบไม 
การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 
การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวย
กระดาษ 
(6.1) ชั้น 1 ดวยเครื่องจักร 
(6.2) ชั้น 2 ดวยมือ 
การผลิตกระดาษตาง ๆ 
การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
(8.1) ขายสง 
(8.2) ขายปลีก มากกวา 50 กิโลกรัม 
 

รายละ 1,000 
รายละ 1,000 
รายละ 300 
 
รายละ 1,000 
รายละ 500 
 
 
รายละ 500 
รายละ 300 
รายละ 1,000 
 
รายละ 500 
รายละ 200 

 



๗ 

 

 

ลําดับ 

ท่ี 
ประเภทการคา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

หมาย

เหตุ 

9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

(1) 
 

(2) 
(3) 
 

(4) 
 
 

(5) 
 
 
 
 
 

(6) 
 
 
 

    (7) 
 
 
    (8) 
     
     
    (9) 
     
    (10) 
 
     

การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ ยกเวนกิจการ ๙ (1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต
เปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน ๙ (1) หรือในสถานพยาบาล  
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ
ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง  หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
คาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(5.1) ชั้น 1 คาเชาหองพักมากกวา 1,000  บาท/คืน 
(5.2) ชั้น 2 คาเชาหองพักมากกวา 300 - 1,000  บาท/คืน 
(5.3) ชั้น 2 คาเชาหองพักมากกวา 300 บาท/คืน 
การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา   
หรือหองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(6.1) ชั้น 1 คาเชาหองพักเกิน 1,000  บาท/เดือน 
(6.2) ชั้น 2 คาเชาหองพักไมเกิน 1,000  บาท/เดือน 
การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(7.1) โรงภาพยนตร 
(7.2) โรงมหรสพท่ีไมใชโรงภาพยนตร 
การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง          
ดิสโกเทก คาราโอเกะ  หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 
การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (1) 
การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ             
ในทํานองเดียวกัน 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 

ลําดับ 

ท่ี 
ประเภทการคา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

หมาย

เหตุ 

(๑๑) 
 
 
 
 
 
 
 

(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 

 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 

 

การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(11.1) รานปรับอากาศ 
       (11.1.1) ชั้น 1 รานท่ีมีเกาอ้ีบริการ  3 ท่ีนั่งข้ึนไป 
       (11.1.2) ชั้น 2 รานท่ีมีเกาอ้ีบริการต่ํากวา 3 ท่ีนั่ง 
(11.2) รานธรรมดา 
       (11.๒.1) รานท่ีมีเกาอ้ีบริการ  3 ท่ีนั่งข้ึนไป 
       (11.๒.2) ชั้น 2 รานท่ีมีเกาอ้ีบริการต่ํากวา 3 ท่ีนั่ง 
การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 
การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 
การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 
การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตวชั่วคราว 
 

 
 
 
รายละ 800 
รายละ 500 
 
รายละ 300 
รายละ 200 
รายละ 500 
รายละ 1,000 
รายละ 300 
รายละ 500 
รายละ 2,000 
รายละ 1,000 
 
รายละ 300 
รายละ 100 
รายละ 100 
รายละ 500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

(1) 
 
 

(2) 
(3) 
(4) 
 
 

การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
(1.1) ชั้น 1 ดวยเครื่องจักร 
(1.2) ชั้น 2 ดวยก่ีกระตุกตั้งแต 5 ก่ีข้ึนไป 
การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน หรือใยสังเคราะห 
การปนฝาย  นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
 

 
รายละ 500 
รายละ 300 
รายละ 700 
รายละ 500 
รายละ 500 
 

 

 



๙ 

 

ลําดับ 

ท่ี 
ประเภทการคา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 

(5) 
 
 

(6) 
(7) 
 
 
 

(8) 

การเย็บ  ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
(5.1) ชั้น 1 เกิน 10 เครื่อง 
(5.2) ชั้น 2 ตั้งแต 6 – 10 เครื่อง 
การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ 
การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(7.1) ชั้น 1 ตั้งแต 3 เครื่องข้ึนไป 
(7.2) ชั้น 2 จํานวน 2 เครื่อง 
(7.3) ชั้น 3 จํานวน 1 เครื่อง 
การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน  

 
รายละ 1,000 
รายละ 500 
รายละ 700 
 
รายละ 500 
รายละ 300 
รายละ 100 
รายละ 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน   

(1) 
 
 

(2) 
(3) 
 

(4) 
 
 

(5) 
 
 

(6) 
 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 

 

การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
(1.1) ชั้น 1 ใชเครื่องจักร 
(1.2) ชั้น 2 ไมใชเครื่องจักร 
การระเบิด  โม  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง 
การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ทราย  วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก 
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน 
๑๑ (2) 
การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(5.1) การเจียระไนเพชร  พลอย  
(5.2) หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ เครื่องใช หรือ
ผลิตภัณฑตาง ๆ 
การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  
การผลิต  ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 
การผลิตใยแกว   หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือ
วัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๑๑ (5) 

 
รายละ 500 
รายละ 100 
รายละ 1,000   
รายละ 1,000  
  
รายละ 1,000 
 
 
 
รายละ 1,000 
รายละ 500 
รายละ 500 
 
รายละ 1,000 
รายละ 1,000 
รายละ 700 
รายละ 500 
รายละ 1,000 
รายละ 500 
 

 



๑๐ 

 

ลําดับ 

ท่ี 
ประเภทการคา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 

12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน ถานโคก  และ
สารเคมีตาง ๆ 

  

(1) 
 

(2) 
 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 
(5) 
(6) 
 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
 

(11) 
(12) 

การผลิต    สะสม บรรจุ  หรอืขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   
หรือสารตัวทําละลาย 
การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 
(2.1) การผลิตและบรรจุ 
(2.2) การสะสม 
      (2.2.1) ชั้น 1 เกิน 1,000 กิโลกรัม 
      (2.2.2) ชั้น 2 เกิน 500 - 1,000 กิโลกรัม 
      (2.2.3) ชั้น 3 ต่ํากวา 500 กิโลกรัม 
การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม 
(3.1) ผลิต กลั่น 
(3.2) สะสม 
     (3.2.1) คลังน้ํามัน 
     (3.2.2) ปมน้ํามัน 
     (3.2.3) สถานท่ีสะสมน้ํามัน 
            1) ชั้น 1 สะสมตั้งแต 201 - 1,000  ลิตร 
            2) ชั้น 2 สะสมตั้งแต 100 - 200 ลิตร 
(3.3) ขนสง 
การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 
การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๗ (๑) 
การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การโม สะสม  หรือบดชัน 
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุ
ท่ีคลายคลึง 
การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

รายละ 700 
 
 
รายละ 1,000 
 
รายละ 700 
รายละ 400 
รายละ 200 
 
 
รายละ 1,000 
 
รายละ 2,000 
รายละ 500 
 
รายละ 300 
รายละ 200 
รายละ 1,000 
รายละ 700 
รายละ 300 
รายละ 700 
 
รายละ 300 
รายละ 1,000 
รายละ 300 
รายละ 700 
 
รายละ 700 
รายละ 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑ 

 

 

ลําดับ 
ที่ ประเภทการคา้ ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) หมายเหตุ 

(13) 
(14) 

 
 
 
 
 

(15) 
(16) 

 
 

(17) 

การผลิตนํ้าแขง็แห้ง 
การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(14.1) การผลิต 
(14.2) สะสม ขนส่ง 
       (14.2.1) ช้ัน 1 ขายส่ง 
       (14.2.2) ช้ัน 2 ขายปลีก 
การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(16.1) การผลิต บรรจุ 
(16.2) สะสม ขนส่ง 
การผลิต  สะสม หรือบรรจุกาว 

รายละ 700 
 
 
รายละ 1,000 
 
รายละ 700 
รายละ 300 
รายละ 1,000 
 
รายละ 1,000 
รายละ 300 
รายละ 500 

 

13 กิจการอ่ืน ๆ   
(1) 
 
 
 

(2) 
 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
 
 
 

 

การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(1.1) ช้ัน 1 จาํนวน  3 แท่นขึ้นไป 
(1.2) ช้ัน 2 จาํนวน  2 แท่นขึ้นไป 
(1.3) ช้ัน 3 จาํนวน 1 แท่นขึ้นไป 
การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสห์รืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
การผลิตเทียน  หรือเทยีนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
การสะสมวัตถหุรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๖.1) โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ (พ้ืนที่มากกว่า 300 ตารางเมตรข้ึนไป) 
(๖.2) โกดังเก็บสินค้าขนาดกลาง (พ้ืนที่ต้ังแต่ 201 - 300 ตารางเมตร) 
(๖.3)โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก (พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร) 
 

 
รายละ 1,000 
รายละ 700 
รายละ 500 
รายละ 200 
 
รายละ 1,000 
รายละ 300 
รายละ 500 
รายละ 500 
รายละ 500 
รายละ 400 
รายละ 300 
     

 



 

๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ 
ที่ ประเภทการคา้ ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) หมายเหตุ

(7) 
 

(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 

การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปร
สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
การพิมพ์  เขียน  พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

รายละ 500 
 
รายละ 300 
รายละ 1,000 
รายละ 1,000 
รายละ 200 
รายละ 500 
รายละ 1,000 
 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ประเภทกิจการ.................................................................. 

คําขอเลขท่ี................../................................... 
      เขียนท่ี........................................................................ 
      วันท่ี............เดือน........................พ.ศ........................ 
 ขาพเจา...................................................อายุ.....................ป    สัญชาติ............................................... 
บานเลขท่ี......................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................... 
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย................ 
โทรศัพท............................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลเทนมีย................โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา............................. 
พ้ืนท่ีประกอบการ...........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน......................คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี..................... 
หมูท่ี....................ตําบล..............................อําเภอ...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท................................................ 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  (     )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
  (     )  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
           (     )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ 
                    การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกําหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
  (     )  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  (     )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
  (     )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด..................................... 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ขอรับรองวา  ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

 



สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี.......................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ............ 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (       )   ครบ 
    (       )  ไมครบ  คือ 
    1...................................................................................................... 
    2...................................................................................................... 
    3…………………………………………………………………………………………. 

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

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

************************************************************************************************** 
สวนของผูรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี.......................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ............ 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (       )   ครบ 
    (       )  ไมครบ  คือ 
    1...................................................................................................... 
    2...................................................................................................... 
    3…………………………………………………………………………………………. 
 ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอพนักงานเจาพนักงานทองถ่ิน   
ภายใน................................วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

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

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

 
 
 
 
 



 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประเภทกิจการ.............................................................. 
คําขอเลขท่ี.....................          
 
       เขียนท่ี............................................................. 
       วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ............... 
 ขาพเจา.......................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ............................ 
อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..........ถนน..............ตําบล/แขวง............................. 
อําเภอ/เขต...................จังหวดั...........................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท............................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................................................................................................. 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.............................. 
............................................................................................................................................................................ 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลเทนมีย........โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ...........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี.......................... 
หมูท่ี...........................ตําบล..................................อําเภอ......................................จังหวัด.............................. 
รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท............................................... 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

(     )  ใบอนุญาตเดิม 
(     )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

 (     )  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
(     )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ 
         การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกําหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

 (     )  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 (     )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 (     )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด...................................... 

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
           (ลงชื่อ)............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
        (..............................................) 
 
 
 
 
 
 



 
สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี.......................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ............ 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (       )   ครบ 
    (       )  ไมครบ  คือ 
    1...................................................................................................... 
    2...................................................................................................... 
    3…………………………………………………………………………………………. 

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

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

************************************************************************************************** 
สวนของผูรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี.......................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ............ 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (       )   ครบ 
    (       )  ไมครบ  คือ 
    1...................................................................................................... 
    2...................................................................................................... 
    3…………………………………………………………………………………………. 
 ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอพนักงานเจาพนักงานทองถ่ิน   
ภายใน................................วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

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

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

 
 

  



 
แบบ กอ.  4 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

คําขอเลขท่ี.....................  
       เขียนท่ี..............................................................
       วันท่ี............เดือน.....................พ.ศ. ................... 
 ขาพเจา.............................................................อายุ...................ป  สัญชาติ.......................................... 
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย............ ถนน....................ตําบล/แขวง........................  
อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย............................................. 
โทรศัพท.........................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................................ 
 
 โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา....................................................................................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร จํานวนคนงาน...................คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี................... 
หมูท่ี.....................ตําบล...............................อําเภอ.....................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท.................................................. 
 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลเทนมีย................................................................. 
ดวยขาพเจามีความประสงค................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
              (..............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
เลมท่ี..............เลขท่ี................./................... 
 
 1. เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.............................................................................อายุ...................ป 
สัญชาติ........................เลขประจําตัวประชาชน............................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี 
…………………………………ตรอก/ซอย.......................................ถนน..................................................................... 
หมูท่ี..........................  ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต…………..............…........................ 
จังหวัด....................................โทรศัพท............................................โทรสาร...................................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ……………………………………..ประเภท.............................................................. 
ตั้งอยูเลขท่ี.........................หมูท่ี.................ตําบล.............................อําเภอ......................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท.........................................โทรสาร.............................................................. 
  2. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 
  3. หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
  4. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
     4.1 .................................................................................................................................................. 
     4.๒ .................................................................................................................................................. 
     4.๓ .................................................................................................................................................. 
 5. ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน......................................พ.ศ................................. 
 6. ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันท่ี.....................เดือน......................................พ.ศ................................. 
     
 
      ลงชื่อ.................................................................. 
                      (..............................................................) 
                    เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน   1. ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้โดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
                 ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
             2. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
  
        

  



 
รายการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี/เลขท่ี/วัน/เดือน/ป 
(ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เขียนท่ี..องคการบริหารสวนตําบลเทนมีย.. 
วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. ................... 

  ขาพเจา  (     ) บุคลธรรมดา   (    ) นิติบุคคล 
ชื่อ.............................................................อายุ...................ป  สัญชาติ................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน..................................................อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี..........................
ตรอก/ซอย.................. ถนน.................................ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย............................ โทรศัพท..........................โทรสาร......................... 
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพแลว  โดยมีรายละเอียดคือ 
  1. ใบอนุญาตเลมท่ี.........เลขท่ี...........ป............ออกใหเมือวันท่ี.......เดือน..............พ.ศ............ 
  2. ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................... 
ประกอบกิจการประเภท...................................................................................ลําดับท่ี....................................... 
กําลังเครื่องจักร................................................แรงมา จํานวนคนงาน................................คน 
  3. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย........................ 
ถนน...........................ตําบล......................... อําเภอ......................................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท.........................................โทรสาร..................................................... 
  ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินเนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน  (     )  สูญหายหรือถูกทําลาย  (    ) ชํารุดใน
สาระสําคัญโดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ 
    ผูถือใบอนุญาต) 

  2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูจัดการ 
             3. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  4. ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  5. กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
                         เปนนิตบิุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล 
  6. กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหนําหลักฐานการแจงความ ณ สถานีตํารวจภูธร 
                         มาแสดง 
                     ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
      (.......................................) 
.............................................................................................................................................................................. 
เลขท่ีรับหนังสือ.....................................ใบอนุญาตเลมท่ี..................................เลขท่ี..................ป......................
กิจการลําดับท่ี..........................................ชื่อผูยื่นคําขอ.......................................................................................
ชื่อเจาหนาท่ีผูรับคําขอ...................................รับไวเม่ือวันท่ี................ เดือน....................พ.ศ. ......................... 


