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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญญั ติสภาตําบลและองค์ การบริหารส่วนตําบล (ฉบั บที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทองและนายอําเภอราษีไศล จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง นับแต่วันถัดจาก
วันที่ได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผยที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทองแล้วสามสิบวัน
ข้อ ๓ บรรดาข้ อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้ แ ล้ ว
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง
“ข้อกําหนดของท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ งได้ รั บ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทองที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ ใส่ อ าหาร เถ้า มู ลสัต ว์ หรือ ซากสัต ว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่ น ใดที่ เก็ บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใช่ เป็ น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจําหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้
สํ า หรั บ ให้ ผู้ ค้ า ใช้ เป็ น ที่ ชุ ม ชนเพื่ อ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทดั ง กล่ า วเป็ น ประจํ า หรื อ เป็ น ครั้ ง คราว
หรือตามวันที่กําหนด
“สถานที่จําหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะที่ จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ ผู้ซื้อ สามารถ
บริโภคได้ ทั น ที ทั้ งนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น การจํ า หน่ ายโดยจั ด ให้ มี บ ริเวณไว้ สํ า หรั บ การบริ โภค ณ ที่ นั้ น
หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด
ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑.๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
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(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชม หรือเพื่ อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) การฆ่า หรื อ ชํ า แหละสั ต ว์ ยกเว้น ในสถานที่ จํ า หน่า ยอาหาร เร่ข าย
หรือขายในตลาด
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังเอ็นหรือไขสัตว์
(๒.๕) การผลิ ต สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์อื่ น ๆ จากเปลื อ ก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๒.๖) การผลิต โม่ ปั่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์ หรือพืช
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้
หรือพืชอย่างอื่น
(๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด
นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
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(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๓.๖) การผลิ ต สะสม หรือ แบ่ งบรรจุ เส้น หมี่ ขนมจี น ก๋ว ยเตี๋ ย ว เต้าฮวย
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผลอื่น ๆ
(๓.๑๔) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ เอทิ ล แอลกอฮอล์ สุ ร า เบี ย ร์ ไวน์
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
(๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
(๓.๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
(๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
(๓.๒๑) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
(๔.๑) การผลิตโม่บดผสมหรือบรรจุยา
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(๔.๒) การผลิ ต บรรจุ ย าสี ฟ ัน แชมพู ผ้า เย็ น กระดาษเย็ น เครื่ อ งสํ า อาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(๔.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิ ต หรื อ แบ่ง บรรจุ แ ป้ง มั น สํ า ปะหลั ง แป้ง สาคู แป้ง จากพื ช
หรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๕.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช
(๕.๗) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
(๕.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๕.๙) การตากสะสมขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
(๖.๒) การถลุ ง แร่ การหลอมหรื อ หล่อ โลหะทุ ก ชนิ ด ยกเว้ น กิ จ การที่ ได้ รั บ
ใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลื อ บชุ บ โลหะด้ว ยตะกั่ ว สั ง กะสี ดี บุ ก โครเมี ย ม นิ ก เกิ ล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๖.๑)

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

(๖.๕) การขั ด ล้า งโลหะด้ว ยเครื่ อ งจั ก รหรื อ สารเคมี ยกเว้ น กิ จ การที่ ได้ รั บ
ใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร่สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะ ผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๗.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมี ไว้บริการ
หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(๗.๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๗.๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗.๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๗.๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๗.๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่า หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๘.๓) การผลิ ต พ่ น ทาสารเคลื อ บเงา หรื อ สี แต่ง สํ า เร็ จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๘.๔) การอบไม้
(๘.๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘.๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน
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(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิ จการสปาเพื่ อสุ ขภาพ เว้นแต่ เป็ นการให้ บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๙.๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ยกเว้นกิจการ
ที่ได้รับอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๘) การจัดให้ มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตู้เพลงหยอดเหรียญ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิ จ การสระว่า ยน้ํ า หรื อ กิ จ การอื่ น ๆ ในทํ า นองเดี ย วกั น
ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๙.๑)
(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๑) การประกอบกิ จ การเสริ ม สวยหรื อ แต่งผมเว้น แต่กิ จ การที่ อ ยู ่ในบั ง คั บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
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(๙.๑๗) การประกอบกิจการห้อ งปฏิบั ติ การทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๑) การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารสปา อาบน้ํ า ตั ด ขน รั บ เลี้ ย ง
หรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๑๐.๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การย้อมฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิดโม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๔) การสะสมผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด
ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๑๑.๒)
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หินหรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อยตัดหรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
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(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๑.๑๒) การล้า ง การขั ด ด้ว ยการพ่น ทรายลงบนพื้ น ผิ ว กระจก แก้ว หิ น
หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๕)
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑๒.๑) การผลิตสะสมบรรจุ หรือขนส่งกรด ด่างสารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิตสะสมบรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๑๒.๓) การผลิตสะสมกลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๑๒.๔) การผลิตสะสมหรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การผลิ ต สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ด ้ว ยยางเที ย ม พลาสติ ก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๗) การโม่สะสม หรือบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิตล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๒.๑๐) การเคลือบชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑๒.๑๒) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๒.๑๔) การผลิ ตสะสมบรรจุ ขนส่งดอกไม้เพลิ ง หรื อสารเคมี อั นเป็ นส่ วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิตสะสมบรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิตสะสม หรือบรรจุกาว
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(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๑๓.๗) การล้า งขวด ภาชนะ หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ที่ ใ ช้แ ล้ว เพื่ อ นํ า ไปใช้ใ หม่
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๑๓.๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๑๓.๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๓.๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
(๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ ๖ ผู ้ใดประสงค์จ ะประกอบกิ จ การตามประเภทที่ มี ข้ อ บั ญ ญั ติ กํ า หนดให้ เป็ น กิ จ การ
ที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (อภ. ๑) พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) อื่น ๆ
ข้อ ๗ ผู ้ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพซึ่ ง ต้ อ งควบคุ ม
ตามข้อบัญ ญั ตินี้ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
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(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม
ตามคําแนะนําของสาธารณสุข
(๒) ต้ อ งจั ด ทํ า รางระบายน้ํ า หรื อ บ่อ รั บ น้ํ า โสโครกด้ว ยวั ต ถุ ถ าวรเรี ย บไม่ ซึ ม ไม่ รั่ ว
ระบายน้ําได้สะดวก
(๓) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร
เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึมรั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก
ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย ความสะเทือน
ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือสิ่งอื่นใดอันอาจอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียงข้อกําหนดดังกล่าว
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นําโรค
(๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ
(๘) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจํานวนเพียงพอ
(๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น
และต้ อ งตั้ งอยู ่ในทํ า เลที่ เหมาะสม รวมทั้ งการกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ด้ว ยวิ ธี ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่ เ กี่ ย วกั บ การตากหรื อ ผึ่ ง สิ น ค้า ต้ อ งมี ที่ สํ า หรั บ ตากหรื อ ผึ่ ง สิ น ค้า
ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง
ข้อ ๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน
ตามความในข้อ ๗ และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ อภ. ๒
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ข้อ ๙ เมื่ อ ได้ รับ คํ าขอรับ ใบอนุ ญ าตหรือ คํ าขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตให้ เจ้าพนั ก งานท้อ งถิ่ น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญ าตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณี จําเป็ นที่ จะต้องส่งคืน คําขอแก่ผู้ขออนุ ญ าตก็ให้ ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ งแจ้งความไม่ ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ ผู ้ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การค้า ตามข้ อ ๕ ทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ที่ ได้ รั บ คํ า ขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกํ าหนดเวลาตามวรรคสองให้ ขยายเวลาออกไปได้ อี ก ไม่ เกิ น สองครั้ง ครั้งละไม่ เกิน สิ บ ห้าวัน
โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายใน
สิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับใบอนุญาต
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๐ ผู ้ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การตามประเภทที่ ระบุ ไว้ในข้ อ ๕ จะต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ ภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาตวันเวลาที่ได้รับอนุญาต
(๒) ต้องรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ
ที่สะอาดและปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(๓) ต้องรักษาสภาพแวดล้อมสถานที่ ประกอบกิ จการให้ สะอาดและปลอดภั ยไม่ให้ เป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง สัตว์พาหะนําโรคติดต่อและมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์พาหะนําโรคอื่น ๆ
(๔) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้น
มีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(๕) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต
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(๖) ต้องจัดให้มีระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่เป็น “อาหาร”
(๗) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม
สถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เข้าตรวจสอบสถานที่เครื่องใช้ตลอดจนวิธีการประกอบการค้าตามกฎหมายตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
เมื่อได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง
ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทองเท่านั้น
ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องทําคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๗ และข้อ ๑๐ ด้วย
ข้อ ๑๒ ผู้ได้ รับ ใบอนุ ญ าตต้อ งเสียค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญ าตตามอั ตราที่ กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณี ที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญ าตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้ เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ งให้ ผู ้นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว้จ นกว่า จะได้ เสี ย ค่า ธรรมเนี ย ม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๑๓ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ ๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไว้
ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้
โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตตามข้อ ๗ ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
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ข้อ ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญ ญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลจิกสังข์ทอง
ข้อ ๑๕ กรณี ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ. ๔ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุ ญ าต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ในกรณี ใบอนุญ าตสูญ หายให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญ าตนําสําเนาบันทึ ก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๓) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ อภ. ๒ โดยประทับตราสีแดงว่า “ใบแทน”
กํากับไว้ด้วยและให้มีวันเดือนปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๔) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๕) บั น ทึ ก ด้า นหลั ง ต้น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย
หรือชํารุด ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่เลขที่ปีของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๑๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคําร้องบอกเลิกกิจการ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ. ๖
ข้อ ๑๗ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ อภ. ๕
ข้อ ๑๘ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ อภ. ๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ อภ. ๒
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ อภ. ๓
(๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ อภ. ๔
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ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง
ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ น้ี ห รื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว้
ในใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ กํ า หนดไว้เกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ รั บ ใบอนุ ญ าตตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุง
ภายในเวลาที่กําหนดให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร
ไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ห รือ เงื่อ นไขที่ ระบุ ไว้ในใบอนุ ญ าตในเรื่อ งที่ กํ าหนดไว้เกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การ
ตามที่ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตตามข้อบั ญ ญั ติ นี้ และการไม่ ป ฏิ บั ติ ห รือ ปฏิ บั ติ ไม่ ถูก ต้ อ งนั้ น ก่อ ให้ เกิด อัน ตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน
ข้อ ๒๑ คํ าสั่ งพั ก ใช้ใบอนุ ญ าตและคํ าสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ทํ าเป็ น หนั งสื อ แจ้งให้ ผู ้รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของ
ผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ งแห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํ านาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
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ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ที่ได้ออกก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๒๖ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลจิ ก สั ง ข์ ท องเป็ น ผู ้รั ก ษาการตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับนั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจิกสังข์ทองให้ใช้บังคับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สิบโท ประหยัด ทิพวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจิกสังข์ทอง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจิกสังข์ทอง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับ

ประเภท

๑

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
๑.๑ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
๑.๑.๑ เลี้ยงม้า โค กระบือ
ก. ม้า โค กระบือ เกิน ๕๐ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร (แม่พันธุ์พร้อมลูกสุกร)
ก. สุกร เกิน ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
ข. สุกร เกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
ค. สุกร เกิน ๔๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
ง. สุกร เกิน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๓ การเลี้ยง เป็ด ห่าน ไก่
ก. เป็ด ไก่ ห่าน ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
ข. เป็ด ไก่ ห่าน เกิน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๔ การเลี้ยงจระเข้
ก. จระเข้ เกิน ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
ข. จระเข้ เกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
ค. จระเข้ เกิน ๔๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๕ การเลี้ยงจิ้งหรีด
ก. จิ้ ง หรีด เกิ น ๒๐ กล่ อ ง แต่ ไ ม่ เกิ น ๕๐ กล่ อ ง
(ขนาด ๑x๒ เมตร)
ข. จิ้งหรีด เกิน ๕๐ กล่อง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กล่อง
(ขนาด ๑x๒ เมตร)
ค. จิ้ งหรีด เกิน ๑๐๐ กล่อง แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กล่ อง
(ขนาด ๑x๒ เมตร)
ง. จิ้งหรีด เกิน ๒๐๐ กล่องขึ้นไป (ขนาด ๑x๒ เมตร)
๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น
ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท

๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

- ๒ ลาดับ

ประเภท

๒

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
๒.๑ การฆา หรือช าแหละสั ต ว ยกเวนในสถานที่ จ าหนายอาหาร
เรขาย หรือขายในตลาด
๒.๑.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๒.๑.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ขนสัตว์
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรูป
๒.๔ การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
๒.๕ การผลิ ต สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ จากเปลื อ ก
กระดอง กระดู ก เขา หนั ง ขนสั ต ว์ หรื อ ส่ ว นอื่ น ๆ ของสั ต ว์
ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
๒.๕.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ ๒ แรงม้าขึ้นไป
๒.๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกัน ต่ากว่า ๒ แรงม้า
๒.๕.๓ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๒.๖ การผลิต โม่ ป่ น บด ผสม บรรจุ ส ะสม หรือ กระทาอื่นใด
ต่อสัตว์หรือพื ชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพื ชเป็นอาหารสัตว์
หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
๒.๖.๑ สถานที่ประกอบการค้า มีเนื้อที่มากกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๒.๖.๒ สถานที่ประกอบการค้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐ - ๑๐๐ ตารางเมตร
๒.๖.๓ สถานที่ประกอบการค้า มีเนื้อที่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร
๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๑ การผลิต สะสม หรือบรรจุ น้ าพริกแกง น้าพริกปรุงส าเร็จ
เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้าจิ้ม หรือซอส ปรุงรสชนิดต่าง ๆ
๓.๑.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๓.๑.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๒ การผลิต สะสม หรือบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่ า ปลาส้ม ปลาจ่ อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา
หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
๓.๒.๑ การทา การหมัก การสะสม ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
๓.๒.๒ การทา การหมัก การสะสม เกิน ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป

๓

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท

๕๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔๐๐

๘๐๐
๔๐๐
๒๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐

๔๐๐
๒๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐

- ๓ ลาดับ

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท
๓.๓ การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ อ าหารหมั ก ดอง แช่ อิ่ ม
๕๐๐
จากผัก ผลไม้หรือพืชอื่น ๆ
๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก
๒๐๐
บด นึ่ง ต้ม ตุ่น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา
หรือวิธีอื่นใด
๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
๕๐๐
๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบ่ งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจี น ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
๓.๖.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๓๐๐
๓.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๒๐๐
๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
๑,๐๐๐
ที่คล้ายคลึงกัน
๓.๘ การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
๓.๘.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๕๐๐
๓.๘.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๒๐๐
๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนานม
้ หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
๑,๕๐๐
๓.๑๐ การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ เนย เนยเที ย ม เนยผสม
๘๐๐
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
๓.๑๑ การทาไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๑๑.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๑,๐๐๐
๓.๑๑.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๒๐๐
๓.๑๒ การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
๕๐๐
๓.๑๓ ก า รผ ลิ ต ส ะ ส ม ห รื อ แ บ่ งบ รรจุ ใบ ช า แ ห้ ง ช า ผ ง
๕๐๐
หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์
๑,๐๐๐
ไวน์ น้าส้มสายชู ข้าวหมาก น้าตาลเมา
๓.๑๕ การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
๑,๐๐๐
๓.๑๖ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
๓.๑๖.๑ ใช้เครื่องทาเย็นไม่เกิน ๒ เครื่อง
๑,๕๐๐
๓.๑๖.๒ ใช้เครื่องทาความเย็นเกิน ๒ เครื่อง ไม่เกิน ๕ เครื่อง
๒,๐๐๐
๓.๑๖.๓ ตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
๓,๐๐๐
ประเภท

- ๔ ลาดับ

๔

ประเภท
๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา
น้าจากพืชผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
๓.๑๗.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๓.๑๗.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๑๘ การผลิ ต สะสมหรื อ แบ่ ง บรรจุ อ าหารบรรจุ ก ระป๋ อ ง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด
๓.๑๘.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๓.๑๘.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้าตาล น้าเชื่อม
๓.๒๐.๑ น้าตาลชนิดอื่น
๓.๒๐.๒ น้าตาลทราย
๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
๓.๒๒ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
๓.๒๒.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๓.๒๒.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร กาลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
๔.๑ การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
๔.๑.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๔.๑.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง
รวมทั้ง สบู่ที่ใช้กับร่างกาย
๔.๒.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๔.๒.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๔.๓ การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาดต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท

๘๐๐
๔๐๐

๑,๐๐๐
๓๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๓,๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๘๐๐
๕๐๐

๕๐๐
๓๐๐

๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

- ๕ ลาดับ
๕

ประเภท

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
๕.๑.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๕๐๐
๕.๑.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓๐๐
๕.๒ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
๕๐๐
๕.๓ การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคูแป้งจากพืช
หรือแป้งอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
๕.๓.๑ สถานที่ประกอบกิจการค้ามีเนื้อที่เกิน ๑,๒๐๐ ตารางวาขึ้นไป
๑,๒๐๐
๕.๓.๒ สถานที่ประกอบการกิจการค้ามีเนื้อที่เกิน ๘๐๐ ตารางวา
๑,๐๐๐
แต่ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ตารางวา
๕.๓.๓ สถานที่ประกอบกิจการค้ามีเนื้อที่เกิน ๔๐๐ ตารางวา
๘๐๐
แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ตารางวา
๕.๓.๔ สถานที่ประกอบกิจการค้ามีเนื้อที่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางวา
๔๐๐
๕.๔ การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
๕.๔.๑ ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๕ แรงม้า
๒๐๐
๕.๔.๒ ใช้เครื่องจักรเกิน ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า
๑,๕๐๐
๕.๔.๓ ใช้เครื่องจักรเกิน ๔๐ แรงม้าขึ้นไป
๕,๐๐๐
๕.๕ การผลิตยาสูบ
๕.๕.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๑,๐๐๐
๕.๕.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๖๐๐
๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่อง
๕.๖.๑ รถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่
๑,๕๐๐
๕.๖.๒ รถเกี่ยวขนาดกลาง
๑,๐๐๐
๕.๖.๓ รถเกี่ยวขนาดเล็ก
๕๐๐
๕.๖.๔ รถเกี่ ย วข้ า วขนาดให ญ่ ขน าดกลาง ขนา ดเล็ ก ไร่ละ ๒๐ บาท
(รถเกี่ยวข้าวชั่วคราว)
๕.๖.๕ รถนวดข้าว (สีข้าว) ขนาด ๔ ล้อ
๕๐๐
๕.๖.๖ รถนวดข้าว (สีข้าว) ขนาด ๖ ล้อ
๑,๐๐๐

- ๖ ลาดับ

๖

ประเภท
๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
๕.๗.๑ การทาปุ๋ย
๕.๗.๒ สถานที่ ป ระกอบการค้ า สะสมปุ๋ ย มี เนื้ อ ที่ เ กิ น กว่ า
๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๕.๗.๓ สถานที่ ป ระกอบการค้ า สะสมปุ๋ ยมี เ นื้ อ ที่ ตั้ ง แต่
๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๕.๗.๔ สถานที่ ป ระกอบการค้ า สะสมปุ๋ ย มี เนื้ อ ที่ น้ อ ยกว่ า
๕๐ ตารางเมตร
๕.๘ การผลิตเส้นใยจากพืช
๕.๘.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๕.๘.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๕.๙ การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก
อ้อย ข้าวโพด (โรงงานหรือโรงสี)
๕.๙.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๕.๙.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร
กิจกรรมที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
๖.๑ การผลิ ต โลหะเป็ น ภาชนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์
หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
๖.๒ การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้น
กิจการใน ๖.๑
๖.๓ การกลึ ง การเจาะ การเชื่ อ ม การตี การตั ด การประสาน
การรีด การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้น
กิจการในข้อ ๖.๑
๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสีดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน ๖.๑
๖.๕ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่น ยกเว้น
กิจการใน ๖.๑
๖.๖ การทาเหมืองแร่สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท
๑,๐๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๓๐๐

๖๐๐
๔๐๐

๖๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๓๐๐

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

- ๗ ลาดับ

ประเภท

๗

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุการพ่นสีการพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์
๗.๒ การผลิตยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๓ การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า
ระบบปรับ อากาศ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ เป็ น ส่ ว นประกอบของยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๔ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการ
หรือจาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
๗.๕ การล้าง ขัดสี เคลือบสี การอัดฉีดยานยนต์
๗.๖ การผลิต สะสม จาหน่าย การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
๗.๖.๑ การอัดแบตเตอรี่น้า
๗.๖.๒ การอัดแบตเตอรี่แห้ง
๗.๗ การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
๗.๘ การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
๗.๘.๑ สถานที่ประกอบกิจการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๗.๘.๒ สถานที่ประกอบกิจการมีเนื้อที่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร
๗.๙ การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ
๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
๘.๒.๑ ด้วยเครื่องจักรเกินกว่า ๒๕ แรงม้า
๘.๒.๒ ด้วยเครื่องจักรเกินกว่า ๒๕ แรงม้าขึ้นไป
๘.๓ การผลิ ต พ่ น ทาสารเคลื อ บเงา หรื อ สี แต่ ง ส าเร็ จ สิ่ ง ของ
เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้หวาย ชานอ้อย
๘.๔ การอบไม้

๘

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐

๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐

- ๘ ลาดับ

๙

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท
๘.๕ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
๕๐๐
๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
๒๐๐
๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
๕๐๐
๘.๘ การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน ยกเว้นการเผาถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือน
๘.๘.๑ ไม่เกิน ๒๐ กระสอบ (กระสอบน้าหนัก ๕๐ กิโลกรัม)
๑๐๐
๘.๘.๒ เกินกว่า ๒๐ - ๔๐ กระสอบ (กระสอบน้าหนัก ๕๐ กิโลกรัม)
๑๕๐
๘.๘.๓ เกินกว่า ๔๐ กระสอบขึ้นไป (กระสอบน้าหนัก ๕๐ กิโลกรัม)
๒๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ
๑,๐๐๐
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
๙.๒.๑ จานวนห้องไม่เกิน ๒๐ ห้อง
๓,๐๐๐
๙.๒.๒ จานวนห้องเกินกว่า ๒๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง
๔,๐๐๐
๙.๒.๓ จานวนห้องมากกว่า ๕๐ ห้องขึ้นไป
๕,๐๐๐
๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ
๑,๐๐๐
ในสถานพยาบาลตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๔ การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ า อบไอน้ า อบสมุ น ไพร
๑,๐๐๐
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาล
ตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๕ การประกอบกิ จ การโรงแรม สถานที่ พั ก ที่ มิ ใช่ โรงแรมที่ จั ดไว้
๓,๐๐๐
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารพั ก ชั่ ว คราวส าหรั บ คนเดิ น ทางหรื อ บุ ค คลอื่ น ใด
โดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้อง
๓,๐๐๐
แบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๓,๐๐๐
๙.๘ การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
๙.๘.๑ สถานที่ประกอบการค้าที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๔ ตารางเมตรขึ้นไป
๕,๐๐๐
๙.๘.๒ สถานที่ประกอบการค้าที่มีเนื้อที่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร
๒,๐๐๐
ประเภท

- ๙ ลาดับ

๑๐

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท
๙.๙ การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
๑,๐๐๐
เว้นแต่การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑
๙.๑๐ การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
๙.๑๐.๑ สถานที่ประกอบการค้าที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร
๕,๐๐๐
ขึ้นไป
๙.๑๐.๒ สถานที่ประกอบการค้าที่มีเนื้อที่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
๒,๐๐๐
๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
๑๐๐
ตามกฎหมาย
๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
๑,๐๐๐
๙.๑๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
๕๐๐
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
๕๐๐
๙.๑๕ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
๕๐๐
๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
๑,๐๐๐
๙.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การสาธารณสุข
๑,๐๐๐
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
๑,๐๐๐
๙.๑๙ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
๑,๐๐๐
๙.๒๐ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผูร้ ับบริการ
๑,๐๐๐
๙.๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รั บเลี้ย ง
๑,๐๐๐
หรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๐.๑ การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า
๓๐๐
ด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
๔๐๐
๑๐.๓ การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
๓๐๐
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
๑๐.๔.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๑,๐๐๐
๑๐.๔.๒ ไม่ใช้เครื่องจักร
๑๐๐
๑๐.๔.๓ เครื่องปั๊มหนัง หรือเครื่องตัดหนัง
ก. ตัง้ แต่ ๒ - ๕ ตัว
๓๐๐
ข. ตั้งแต่ ๖ - ๑๐ ตัว
๕๐๐
ค. ตั้งแต่ ๑๑ ตัวขึ้นไป
๑,๐๐๐
ประเภท

- ๑๐ ลาดับ

๑๑

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท
๑๐.๕ การเย็ บผ้า ปั กผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่
๒๐๐
๕ เครื่องขึน้ ไป
๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
๔๐๐
๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
๓๐๐
๑๐.๘ การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๐.๘.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๕๐
๑๐.๘.๒ ประเภทโรงงาน
๔,๐๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
๑๑.๑.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๘๐๐
๑๑.๑.๒ ไม่ใช้เครื่องจักร
๒๐๐
๑๑.๒ การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
๕,๐๐๐
๑๑.๓ การผลิต สิ่ งของ เครื่อ งใช้ห รือ ผลิต ภั ณ ฑ์ อื่น ๆ ด้ วยซี เมนต์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑.๓.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๑,๐๐๐
๑๑.๓.๒ ไม่ใช้เครื่องจักร
๕๐๐
๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด
ตั ก ดู ด โม่ บด หรือ ย่ อ ยด้ ว ยเครื่อ งจั ก ร ยกเว้ น กิ จ การที่ ได้ รั บ
ใบอนุญาตใน ๑๑.๒
๑๑.๔.๑ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๕๐๐
๑๑.๔.๒ เกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๑,๐๐๐
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๔๐๐
๑๑.๖ การเลื่ อ ย ตั ด หรื อ ประดิ ษ ฐ์ หิ น เป็ น สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้
๔๐๐
หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
๑๑.๗ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
๔๐๐
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
๕๐๐
๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
๒,๐๐๐
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
๓๐๐
๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
๕๐๐
๑๑.๑๒ การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน
๕๐๐
หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๕
ประเภท

- ๑๑ ลาดับ

ประเภท

๑๒

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมีถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์
หรือสารตัวทาละลาย
๑๒.๒ การสะสมแก๊ส
๑๒.๓ การสะสมน้ามันปิโตรเลียม
๑๒.๑.๑ การสะสมน้ามันเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ามันที่มีหัวจ่าย)
๑๒.๑.๒ การสะสมปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ามันหยอดเหรียญ)
๑๒.๑.๓ การสะสมน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ไม่ เกิ น ๒,๐๐๐ ลิ ต ร
(เพื่อจาหน่ายปลีก)
๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
๑๒.๕ การพ่นสี หรือทาสีที่เป็นกิจการค้า ไม่รวมถึงการรับจ้างทาสี
ยกเว้นกิจการใน ๗.๑
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๒.๗ การโม่สะสม หรือบดชัน
๑๒.๗.๑ โดยใช้เครื่องจักร
๑๒.๗.๒ ไม่ใช้เครื่องจักร
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
๑๒.๙ การผลิต การล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
๑๒.๙.๑ การล้างฟิล์มภาพยนตร์
๑๒.๙.๒ การล้างฟิล์มรูปถ่าย
๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๒.๑๐.๑ สถานที่ประกอบการค้าที่มีเนื้อที่ตั้งแต่
๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๑๒.๑๐.๒ สถานที่ประกอบการค้าที่มีเนื้อที่น้อยกว่า
๕๐ ตารางเมตร
๑๒.๑๑ การผลิ ตพลาสติ ก เซลลู ลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรือวัตถุ ที่ คล้ ายคลึ ง
๑๒.๑๑.๑ สถานที่ประกอบการค้าที่มีเนื้อที่ตั้งแต่
๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๑๒.๑๑.๒ สถานที่ประกอบการค้าที่มีเนื้อที่น้อยกว่า
๕๐ ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท
๑,๐๐๐
๘๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๘๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐

- ๑๒ ลาดับ

๑๓

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท
๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๕๐๐
๑๒.๑๓ การผลิตน้าแข็งแห้ง
๕๐๐
๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนส่ง ดอกไม้ เพลิ ง หรือสารเคมี อัน เป็ น
๔๐๐
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
๓๐๐
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
๑,๐๐๐
๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๕๐๐
กิจการอื่น ๆ
๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือส่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
๗๐๐
๑๓.๒ การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
๒๐๐
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๔๐๐
๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
๔๐๐
๑๓.๕ การสะสมวัสดุ หรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้เพื่อการพาณิชย์
๑๓.๕.๑ สถานที่ ประกอบการค้ าที่ มี เนื้ อที่ ตั้ งแต่ ๕๐ ตารางเมตร
๒,๐๐๐
ขึ้นไป
๑๓.๕.๒ สถานที่ประกอบการค้าที่มีเนื้อที่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร
๑,๐๐๐
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า
๘๐๐
๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่
๕๐๐
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
๑๓.๘ การพิมพ์เขียน พ่นสีหรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่ส่งทอ
๔๐๐
๑๓.๙ การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
๒๐๐
๑๓.๑๐ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
๒๐๐
๑๓.๑๑ การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
๒๐๐
๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
๒๐๐
๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
๒๐๐
๑๓.๑๔ การขุด ขน หรือถมที่ดินด้วยเครื่องจักร (กรณีแหล่งขุดดิน
๕๐๐
และถมภายในเขตตาบล)
ประเภท

- ๑๓ ลาดับ

ประเภท

ค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
บาท

๑๓.๑๕ การขุด ขน หรือถมที่ดินด้วยเครื่องจักร (กรณีแหล่งขุดดิน
และถมนอกเขตตาบลแต่ถมภายในตาบล)
๑๓.๑๕.๑ รถบรรทุกตั้งแต่ ๔ ล้อแต่น้อยกว่าสิบล้อ
ก. ค่าขนดินเที่ยวละ ๓ บาท (ต่อเที่ยวต่อคัน) ๓ บาท/เที่ยว/คัน
๑๓.๑๕.๒ รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป
ก. ค่าขนดินเที่ยวละ ๕ บาท (ต่อเที่ยวต่อคัน) ๕ บาท/เที่ยว/คัน
๑๓.๑๖ การบริการสูบส้วมในตาบลจิกสังข์ทอง
๑๓.๑๖.๑ รถขนาด ๔ ล้อ
๕๐๐
๑๓.๑๖.๒ รถขนาด ๖ ล้อ
๑,๐๐๐
๑๓.๑๖.๓ รถขนาด ๑๐ ล้อ
๑,๕๐๐

คำขอเลขที่........../............
(เจ้ำหน้ำที่กรอก)

แบบ อภ. ๑
แบบคาขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที…่ …………….….……...........………....………..
วันที่……….…เดือน………..…………..พ.ศ. …………

๑. ข้าพเจ้า ……………………………………..……………..…….อายุ………………..ปี สัญ ชาติ …………………….
โดย...................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.......................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่………..…….......หมู่ที่…………..ตรอก/ซอย…………..…………………ถนน………………….…………….…..
แขวง/ตาบล…………………….………เขต/อาเภอ……………….………..………จั งหวัด …………………………….…………
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………………
๒. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
  สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ...........................)
  ส าเนาใบอนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยควบคุ ม อาคาร หนั ง สื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จาเป็น
  ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
  สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
๑)...........................................................................................
๒)..........................................................................................
แผนผังที่ตงั้ สถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………….……..ผู้ขอรับใบอนุญาต
(……………………………….……..………)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต
เลขที.่ ..................................................ได้รบั เรือ่ งเมื่อวันที่....................เดือน......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

 ไม่ครบ
๑) .....................................................................................
๒) .....................................................................................
๓) .....................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………………………….
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต
เลขที.่ ..................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

 ไม่ครบ
๑) .....................................................................................
๒) .....................................................................................
๓) .....................................................................................
ดังนั้นกรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน......................วัน
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ)…………………………………………….
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................

แบบ อภ. ๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที…่ …..……เลขที่....................ปี......................
อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ......................................................................อายุ...........ปี
สัญชาติ……….....เลขประจาตัวประชาชนเลขที่..........................................อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่…….......……
ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………..……..…..……หมู่ที่…………ตาบล/แขวง............................….…………
อาเภอ/เขต…………………….....…………..จังหวัด…………………....…………..……โทรศัพท์………………..……….………..
โทรสาร……………………………………..
ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...............................................................
ลาดับที่...........................ค่าธรรมเนียม...............................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่......................................
เลขที่................................ลงวันที่.................................เดือน....................................พ.ศ. ............................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................พื้นที่ประประเภท………………………ตารางเมตร
กาลังเครื่องจักร………………..…….....……..………..แรงม้า จานวนคนงาน......................................................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่……………………………หมู่ที่……………….ตรอก/ซอย……….……………ถนน……………..………………
ตาบล/แขวง................................…………อาเภอ/เขต………….…………………จังหวัด………………………………..……
โทรศัพท์……………………….………………..โทรสาร……………………………………..
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
(๑) ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
(๒) ………………………………………………………………………………………………………………..
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่..............................เดือน............................พ.ศ. ..................
ออกให้ ณ วันที่..............................เดือน............................พ.ศ. ..................
(ลายมือชื่อ)……………………………………………...
(……………………..…………………….….)
ตาแหน่ง............................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่รับ.............../………….

แบบ อภ. ๓
แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที…่ ………….….….……...........………....………..
วันที่………..…เดือน………..…………..พ.ศ. …………

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)......................................................อายุ................ปี สัญชาติ.................
อยู่บ้านเลขที่…...................หมู่ที่.............................ตรอก/ซอย.................................ถนน................................
ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................โทรศัพท์.........................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท
................................................................................................................................ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยใช้ชื่อประกอบกิจการการว่า.......................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ..................ตารางเมตร กาลังเครื่องจักร.................แรงม้า จานวนคนงาน....................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย...............................ถนน.........................................
ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต..........................จังหวัด..........................โทรศัพท์.........................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้

 ใบอนุญาตเดิม

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จานวน ๑ ฉบับ

 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
จานวน ๑ ฉบับ

 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
๑) ...........................................................................................
๒) ..........................................................................................
๓) ..........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เลขที.่ ..................................................ได้รบั เรือ่ งเมื่อวันที่....................เดือน......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

 ไม่ครบ
๑) .....................................................................................
๒) .....................................................................................
๓) .....................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………………………….
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เลขที.่ ..................................................ได้รบั เรือ่ งเมื่อวันที่....................เดือน......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

 ไม่ครบ
๑) .....................................................................................
๒) .....................................................................................
๓) .....................................................................................
ดังนั้นกรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน......................วัน
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ)…………………………………………….
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................

เลขที่รับ.............../………….

แบบ อภ. ๔
คาขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที…่ …………….….….…...........………....………..
วันที่………..…เดือน………..…………..พ.ศ. …………

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................
  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.............................ปี สัญชาติ..........................................เลขประจาตัว
ประชาชนเลขที่................................อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่…...................ตรอก/ซอย….....................
ถนน….........................ตาบล/แขวง…..........................อาเภอ/เขต….......................จังหวัด...............................
โทรศัพท์…................................โทรสาร….....................................
  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................
มีสานักงานอยู่เลขที่.............................................................หมู่ที่ …................ตรอก/ซอย…............................
ถนน….........................ตาบล/แขวง…..........................อาเภอ/เขต….......................จังหวัด...............................
โทรศัพท์….............................โทรสาร…..........................โดยผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย…..................................ถนน…...........................................
ตาบล/แขวง….......................................อาเภอ/เขต…..............................จังหวัด…............................................
โทรศัพท์...............................................โทรสาร.......................................
๒. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย…..................................ถนน…...........................................
ตาบล/แขวง….......................................อาเภอ/เขต…..............................จังหวัด…............................................
โทรศัพท์...............................................โทรสาร.......................................
ขอยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า..........................................................................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่................หมู่ที่…............ตรอก/ซอย…..................................ถนน….........................................
ตาบล/แขวง….......................................อาเภอ/เขต…..............................จังหวัด…............................................
โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................กาลังเครื่องจักรโดยรวม.......................แรงม้า
(กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจานวนห้อง...............ห้อง หรือจานวนที่นั่ง......................ที่นั่ง
กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ได้ระบุจานวนตัว.................ตัว จานวนคนงาน...........................คน
อาคารประกอบการมีพื้นที่.................ตารางเมตร เนื่องจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้นต่อสุขภาพ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น







สูญหาย  ถูกทาลาย  ชารุดในสาระสาคัญ โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
๓. หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจมาแสดง (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเอง)
 ๔. กรณีใบอนุญาตชารุดในสาระสาคัญ ให้นาใบอนุญาตเดิมที่ชารุดนั้นมาแสดง
 ๕. อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................





ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)….....................................................ผู้ขอรับใบแทนอนุญาต
(….....................................................)

แบบ อภ. ๕
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร
ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที…่ ………….….….……...........………....………..
วันที่………..…เดือน………..…………..พ.ศ. …………
ข้าพเจ้า
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
ชื่อ…........................................................................อายุ…....................ปี สัญชาติ….........................................
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่.............................................................อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่..........................
หมู่ที่…............ตรอก/ซอย…......................ถนน….............................ตาบล/แขวง…...........................................
อาเภอ/เขต…........................จังหวัด….........................โทรศัพท์…...........................โทรสาร…...........................
มีสานักงานอยู่เลขที่….................หมู่ที่….................ตรอก/ซอย…..............................ถนน…..............................
ตาบล/แขวง…..........................อาเภอ/เขต….........................จังหวัด…........................โทรศัพท์….....................
โทรสาร…...........................ได้รับอนุญาตประกอบกิจการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจิกสังข์ทอง
๑. ใบอนุญาตเล่มที่…........เลขที่….........ปี….........ออกให้เมื่อวันที่........เดือน................พ.ศ. .............
๒. ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................................................
ประกอบกิจการประเภท.................................................................................ลาดับที่.......................................
ค่าธรรมเนียมต่อปี.....................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่...........ลงวันที่......../................./...........
กาลังเครื่องจักร.............................แรงม้า จานวนคนงาน....................................คน
๓. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่.............หมู่ที่..................ตรอก/ซอย...................ถนน....................
ตาบล......................................อาเภอ................................จังหวัด...................................โทรศัพท์….................
โทรสาร…..........................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่....................................................ตารางเมตร
บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) เนื้อที่..................................................ตารางเมตร
ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ.............................................................................อาคารประกอบการ
( ) มีอยู่เดิม ( ) ก่อสร้า งใหม่ ลักษณะเป็น อาคารประกอบการ (เป็น ไม้ หรือห้องแถว คอนกรีต
เสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ( ) มี ( ) ไม่มี สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ
..........................................................บริเวณสถานที่ประกอบการมีเขตติดต่อ……………………………………………
ด้านเหนือ............................................................................................................
ด้านใต้.................................................................................................................
ด้านตะวันออก....................................................................................................
ด้านตะวันตก.......................................................................................................
๔. ทางานปกติตั้งแต่เวลา.....................น. ถึงเวลา.........................น. รวมวันละ...................ชั่วโมง
จานวนกะ....................กะ วันหยุดงานประจาสัปดาห์......................................................................................

๕. จานวนและระดับผู้ซึ่งทางานในสถานประกอบการ
๕.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ....................................................คน
๕.๒ คนงานขาย............................คน คนงานหญิง..........................คน
๕.๓ ผู้ชานาญการจากต่างประเทศ....................................................คน
รวม...................................................คน
๖. การผลิต
๖.๑ ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
วัตถุดิบ
ปริมาณการใช้ (ต่อปี) แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/ห้างร้านของผู้จาหน่าย)
๖.๑.๑ ...................... ................................... ..........................................................
๖.๑.๒ ...................... ................................... ..........................................................
๖.๑.๓ ...................... ................................... ...........................................................
๖.๑.๔ ...................... ................................... ..........................................................
๖.๑.๕ ...................... ................................... .........................................................
๖.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิตต่อปี การจาหน่าย (ระบุสถานที่ที่ออกจาหน่าย)
๖.๒.๑ ...................... ................................... ..........................................................
๖.๒.๒ ...................... ................................... ..........................................................
๖.๒.๓ ...................... ................................... ..........................................................
๖.๒.๔ ...................... ................................... ..........................................................
๖.๒.๕ ...................... ................................... ..........................................................
๖.๓ วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุพลอยได้) (ถ้ามี)
วัตถุพลอยได้
ปริมาณวัตถุพลอยได้
๖.๓.๑ ............................................................. ...............................................................
๖.๓.๒ ............................................................. ...............................................................
๖.๓.๓ ............................................................. ...............................................................
๖.๔ ผลพิ ษที่ เกิ ดขึ้นจากกระบวนการผลิ ต (น้ าเสีย/กากของเสีย/มลพิ ษอากาศ) (ระบุ ชื่อปริมาณ)
(ถ้ามี) การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๗. อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด จานวน)
๗.๑ .............................................ขนาด.................................จานวน..........................................
๗.๒ .............................................ขนาด.................................จานวน..........................................
๗.๓ .............................................ขนาด.................................จานวน..........................................
๗.๔ .............................................ขนาด.................................จานวน..........................................
๘. มาตรการป้องกันอันตรายสาหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
๙. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ

๑๐. แผนที่ แสดงพื้ น ที่ ป ระกอบการ และที่ ตั้ งของเครื่อ งจั ก ร (หากมี ห ลายชั้ น ให้ แ สดงทุ ก ชั้น )
รวมทั้งที่พักของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี)

๑๑. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต
๑๑.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
๑๑.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
๑๒. หลักฐานที่นามาประกอบการพิจารณาคาขออนุญาต
 ๑๒.๑ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนและส าเนาทะเบี ย นบ้ า นเจ้ า ของกิ จ การ
(ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
 ๑๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
 ๑๒.๓ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้นาส่งสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นนิตบิ คุ คล)
 ๑๒.๔ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 ๑๒.๕ กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอานาจนาหนังสือมอบ
อ านาจที่ ถู กต้ องตามกฎหมาย พร้ อมบั ตรประจ าตั วประชาชนของผู้ มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอานาจมาแสดง
 ๑๒.๖ กรณีเพิ่มพื้นที่ประกอบกิจการโดยมีอาคารใหม่หรื อดัดแปลงอาคาร ให้นาสาเนา
การได้รับอนุญาตมาแสดง
 ๑๒.๗ อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................
....................................................................................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…......................................................ผู้ขออนุญาต
(….....................................................)

แบบ อภ. ๖

คาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการ
เขียนที…่ ……….…….….……...........………....………..
วันที่………..…เดือน………..…………..พ.ศ. …………
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ................ปี สัญชาติ...............................เลขประจาตัวประชาชนเลขที่
---- อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่..........................หมู่ที่...................
ตรอก/ซอย..............................ถนน.....................................ตาบล/แขวง.........................................................
อาเภอ/เขต....................................จังหวัด............................โทรศัพท์.........................โทรสาร........................
 เป็นนิติบุคคลประเภท............................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................
มีสานักงานอยู่เลขที่...................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................
ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................โทรศัพท์.....................
โทรสาร...........................ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมี ดังนี้
๑. ....................................................อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................
ถนน..............................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.........................จังหวัด.......................
โทรศัพท์......................................โทรสาร............................................
๒. ....................................................อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................
ถนน..............................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.........................จังหวัด.......................
โทรศัพท์......................................โทรสาร............................................เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
จากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่................เลขที่................ปี.....................
ประกอบกิจการ...................................................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท........................................ลาดับที่.................โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.......................................
..................................................สถานที่ตั้งเลขที่.............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...................ถนน...................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต.........................จังหวัด.................โทรศัพท์..................................
โทรสาร............................ขอแจ้งเลิกการดาเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่ วันที่..........เดือน................
พ.ศ. ....................พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
 ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ. ๒) เล่มที.่ .......................
เลขที่................ปี..........................
 ๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแลสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
 ๓. หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเอง)
 ๔. ส าเนาหนั ง สือ รับ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลพร้อมส าเนาบั ตรประจ าตั วประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเลิกการดาเนินกิจการเป็นนิติบุคคล)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................
(............................................................)
ผู้ขออนุญาต

