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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาแยก
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาแยกวาดวยกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลทาแยก โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาแยก และนายอําเภอเมืองสระแกว จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญ ญัติองคการบริหารสวนตําบลทาแยก เรื่อง กิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาแยก ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว า ผู เ ป น เจ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
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“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแยก
“เจาพนักงานสาธารณสุ ข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับ การแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทาแยก
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
(๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(๑.๓) การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุร กิจอื่นใดอัน มีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็ บคาดู
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวและผลิตภัณฑ
(๒.๑) การฆ า สั ต ว ยกเว น ในสถานที่จํ า หน า ยอาหาร การเร ข าย การขายในตลาด
และการฆาบริโภคในครัวเรือน
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
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(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๒.๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว
หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๒.๗) การผลิ ต การโม การป น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อ
การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว
(๒.๘) การสะสม หรือการลางครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๓.๘) การผลิตแบะแซ
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๓.๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
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(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง
ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว
(๓.๑๕) การผลิต การแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
(๔.๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
(๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
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(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุย
(๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๕.๙) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
(๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล โลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด การลางโลหะ ดวยเครื่องจักรสารเคมี หรือ วิธีอื่นใดยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก การลางแร
(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารสนิมยานยนต
(๗.๒) การตั้ง ศู น ยถว งลอ การซอม การปรั บ แตง ระบบปรับ อากาศ หรื ออุป กรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริ การ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔๐ ง

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

(๗.๔) การลาง การอัดฉีด ยานยนต
(๗.๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗.๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือ
การตัดไมดวยเครื่องจักร
(๘.๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน ทาสารเคลือบเงาสี
หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๘.๔) การอบไม
(๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘.๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) กิจการ เพื่อสุขภาพ เวน แต เปน การใหบ ริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔๐ ง
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(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การจั ด ให มี ก ารเล น สเกต โดยมี แ สงหรื อ เสี ย งประกอบ หรื อ การเล น อื่ น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๑) การประกอบกิจการ ใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารที่มีวัต ถุป ระสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่น ใดเวนแตการใหบริการดังกลาว
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(๙.๑๓) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุขวิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก
ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
(๑๐.๓) การปนฝาย หรือนุน ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทอตาง ๆ
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออื่น ๆ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔๐ ง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หินกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาวดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ หรือสวนผสม เชน
ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือ
สารตัวทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๗) การโม การบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
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(๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมี อันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณไฟฟา
(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพแบบพิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๑๓.๙) การกอสราง
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้ง อยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปนโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
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หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

หมวด ๒
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๗ สถานประกอบกิ จ การต อ งตั้ง อยู ห า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะต องตั้ง ตามที่เ จา พนัก งานท องถิ่น โดยคําแนะนํา ของเจ าพนัก งานสาธารณสุ ข ประกาศกํา หนด
โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญ
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน
โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการทีค่ นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ
ใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาแยก วาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔๐ ง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ก ารป อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว ที่ เ ป น พาหะ
ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุ ง อาหาร การสะสมอาหารสํ า หรั บ คนงาน ต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งตามข อ บั ญ ญั ติ
องคการบริหารสวนตําบลทาแยก วาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง
และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน
ไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิด มลพิษทางเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน
และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔๐ ง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

หมวด ๔
ใบอนุญาต
ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอ บัญญัตินมี้ ีผลใชบงั คับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่น คําขอรับ ใบอนุญาตตามแบบที่กํา หนดไวทายข อบัญ ญัตินี้ พร อมกับ เอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน ของบานที่ใชเปนที่ตั้งของสถานประกอบการ
(๓) กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลยื่นดวย
(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) หนัง สือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัต รประจําตัว ประชาชนผูมอบและผูรับ มอบ กรณี
ผูขอรับใบอนุญาต ไมสามารถดําเนินการดวยตนเอง
(๖) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทาแยก ประกาศกําหนด
ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) จะตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประกอบกิจการประเภทที่ขอรับใบอนุญาต
(๒) จะตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
มอบหมายเขาตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักร ตลอดจนวิธีการผลิตไดภายในเวลาอันสมควร
เมื่อไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว
(๓) จะตองสง หรือ ยอมใหตรวจเอกสารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นรองขอ เวนแตจะเปนความลับ
ทางการคาตามปกติ หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นอันมิอาจกาวลวงได และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผัน
ตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพ หรือความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ที่อยูใกลเคียงนั้น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔๐ ง

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๑ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงือ่ นไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นังสือแจงคําสั่งไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลทาแยกเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ดวย
ขอ ๒๓ ผูไดรับ ใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตตามอัตราที่กําหนดไว
ท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นวั น ที่ ม ารั บ ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก หรื อ
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ กรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนิน กิจการนั้น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔๐ ง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียม
ที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม
ครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว จ นกว า จะได เ สี ย ค า ธรรมเนี ย ม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลทาแยก
ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญ าตไวโดยเปด เผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ
ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๗ ในกรณี ที่ ป รากฏว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ กํ า หนดไว เ กี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔๐ ง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในใบอนุญ าตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ การประกอบกิจการตามที่ไ ดรับ ใบอนุญ าตตามขอบัญ ญัตินี้
และการไมป ฏิ บัติ ห รื อปฏิ บัติ ไ ม ถูกต องนั้น กอใหเ กิด อัน ตรายอยา งรา ยแรงตอสุ ข ภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๙ คํ า สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตและคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให ทํ า เป น หนั ง สื อ แจ ง ให
ผูรั บ ใบอนุ ญ าตทราบ ในกรณีที่ ไ มพ บผู รั บใบอนุ ญ าต หรื อ ผูรั บ ใบอนุ ญ าตไม ย อมรับ คํ าสั่ ง ดั ง กล า ว
ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือ
สํานักทําการงานของผูรับ ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลา
ที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาแยก เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ชูชาติ ดัดงาม
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแยก

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาแยก
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับที่

๑

๒
๓

๔

๕
๖
๗
๘
๙

ประเภทการคา
กิจการที่ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
๑.๑. การเลี้ยงชาง มา โค กระบือ แกะ แพะ
เกินกวา ๒๐ ตัว ขึ้นไป
๑.๒ การเลี้ยงสุกร
๑.๒.๑ เกินกวา ๕๐ - ๕๐๐ ตัว
๑.๒.๒ เกินกวา ๕๐๐ ตัว ขึ้นไป
๑.๓ การเลี้ยงหาน เปด ไก หรือ สัตวปกอื่น
๑.๓.๑ เกินกวา ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ตัว
๑.๓.๒ เกินกวา ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป
๑.๔ การเลี้ยงสัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม เกินกวา ๓๐ ตัวขึ้นไป
การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใด
อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให ประชาชนเขาชม หรือเพื่อ
ประโยชนของกิจการนั้น จะมี การเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่ จําหนายอาหาร การเรขาย
การขายในตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๔.๑ การฆา เปด ไก หาน โค กระบือ สุกร แพะ แกะ
ครั้งละไมเกิน ๒๕ ตัว
๔.๒ การฆา เปด ไก หาน โค กระบือ สุกร แพะ แกะ
เกินกวาครั้งละ ๒๕ ตัว
การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ที่ยังไมไดฟอก
การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว หนังสัตว
การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย
กระดูกสัตว หนังสัตว เขาสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
๙.๑ โดยใชเครื่องจักร
๙.๒ ไมใชเครื่องจักร

คาธรรมเนียมตอป
บาท
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๑๒๕

-

๒๐๐
๒,๐๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒,๐๐๐
๕๐
๒๕๐

-

๑๐๐

-

๕๐

-

๒๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒๕๐

-

๑๐๐

-

๒๐๐
๑๐๐

-
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ประเภทการคา

๑๐

การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
หรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
การสะสมหรือลางครั่ง
กิจการที่ เกี่ยวของกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
การผลิตเนย เนยเทียม
การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
๑๓.๑ ทําโดยใชเครื่องจักร
๑๓.๒ ทําโดยไมใชเครื่องจักร
การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
สัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมู ตั้ง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
๑๗.๑ โดยใชเครื่องจักร
๑๗.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
๑๘.๑ โดยใชเครื่องจักร
๑๘.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอื่นใด
๒๐.๑ โดยใชเครื่องจักร
๒๐.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๑๑
๑๒
๑๓

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
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สตางค

๒๕๐
๑๐๐

-

๑๐๐

-

๒๐๐
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-

๒๕๐
๑๐๐
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๑๐๐
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๒๕๐
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๒๓

๒๔

๒๕

๒๖
๒๗
๒๘

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

ประเภทการคา
การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด
ตาง ๆ บรรจุ กระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
๒๓.๑ โดยใชเครื่องจักร
๒๓.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล ยกเวนผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๒๔.๑ โดยใชเครื่องจักร
๒๔.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
๒๕.๑ โดยใชเครื่องจักร
๒๕.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การผลิต การแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
การคั่วกาแฟ
การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
๒๘.๑ ไมเกิน ๕ แรงมา
๒๘.๒ เกิน ๕ แรงมา
การผลิตผงชูรส
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
๓๒.๑ โดยใชเครื่องจักร
๓๒.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓๓.๑ โดยใชเครื่องจักร
๓๓.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
๓๔.๑ โดยใชเครื่องจักร
๓๔.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
๓๕.๑ โดยใชเครื่องจักร
๓๕.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
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๓๖

การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง
การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
๓๗.๑ เครื่องจักที่มีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๓๗.๒ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
๓๗.๓ เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๑ แรงมา ลงมา
การผลิต การบรรจุยาสี ฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสําอางตาง ๆ
๓๘.๑ โดยใชเครื่องจักร
๓๘.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
๔๒.๑ โดยใชเครื่องจักร
๔๒.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกันดวย เครื่องจักร
๔๔.๑ เครื่องจักรที่กําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา
๔๔.๒ เครื่องจักรที่กําลังเกินกวา ๑๐ - ๒๐ แรงมา
๔๔.๓ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๒๐ แรงมา
การสีขาวดวยเครื่องจักร ใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
หรือมีกําลังการสีตั้งแต ๓ เกวียนตอวันขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
๔๖.๑ โดยใชเครื่องจักร
๔๖.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
การผลิต การสะสมปุย
การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
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๖๑
๖๒

ประเภทการคา
กิจการที่ เกี่ยวกับโลหะหรือแร
การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือ
เครื่องใชตาง ๆ
๕๑.๑ โดยใชเครื่องจักร
๕๑.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน
ลําดับที่ ๕๑
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน
ลําดับที่ ๕๑
๕๓.๑ ครัวเรือน
๕๓.๒ โรงงานอุตสาหกรรม
การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการใน ลําดับที่ ๕๑
การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน
กิจการในลําดับที่ ๕๑
๕๕.๑ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๕๕.๒ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
๕๕.๓ เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๑ แรงมา
การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกัน
สนิมยานยนต
การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ ที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมี การซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
การลาง การอัดฉีดรถยนต
การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
การปะ การเชื่อมยาง
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ประเภทการคา

๖๓

การอัดผาเบรก ผาคลัตช
กิจการที่เกี่ยวกับไม
การผลิตไมขีดไฟ
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทํา
คิ้ว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
๖๕.๑ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๖๕.๒ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕
๖๕.๓ เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๑ แรงมา ลงมา
การประดิษฐไมหวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทา
สาร เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย
การอบไม
การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
๖๙.๑ สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกิน ๕ แรงมา
๖๙.๒ สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกิน ๒ - ๕ แรงมา
๖๙.๓ สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา
การผลิตกระดาษตาง ๆ
การเผาถานหรือการสะสมถาน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
กิจการสปา เพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยการพยาบาล
การประกอบกิจการ อาบ อบ นวดเวนแตเปนการให บริการในลําดับที่ ๗๒
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการพยาบาล
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การให บริการในลําดับที่ ๗๒ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยการพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๗๕.๑ เกินกวา ๕๐ หองขึ้นไป
๗๕.๒ เกินกวา ๒๐-๕๐ หอง
๗๕.๓ ไมเกิน ๒๐ หอง
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ประเภทการคา
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการ
อื่นในทํานองเดียวกัน
๗๖.๑ เกินกวา ๕๐ หองขึ้นไป
๗๖.๒ เกินกวา ๒๐-๕๐ หอง
๗๖.๓ ไมเกิน ๒๐ หอง
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดใหมี การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเลน
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือ
โดยวิธีอื่นใด เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม สนุกเกอร
การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
การสักผิวหนัง การเจาะหู หรืออวัยวะอื่น
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
๘๗.๑ การทอผาดวยกี่กระตุกเกิน ๑๐ กี่ขึ้นไป
๘๗.๒ การทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ - ๑๐ กี่
การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
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ประเภทการคา
การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
ยกเวนกลุมอาชีพในตําบล
๙๑.๑ เกิน ๒๐ เครื่องขึ้นไป
๙๑.๒ เกิน ๑๐- ๒๐ เครื่อง
๙๑.๓ เกิน ๕- ๑๐ เครื่อง
การพิมพ ผา หรือการพิมพ สิ่งทออื่น ๆ
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
การยอม การกัดสี ผา หรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
๙๕.๑ โดยใชเครื่องจักร
๙๕.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
๙๗.๑ โดยใชเครื่องจักร
๙๗.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
๙๘.๑ เกินกวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๕ ตัน) ขึ้นไป
๙๘.๒ ไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๕ ตัน)
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
๙๙.๑ โดยใชเครื่องจักร
๙๙.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ หินเปนสิ่งของตาง ๆ
การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน
ทอน้ํา เปนตน
การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
การผลิตกระดาษทราย
การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ หรือแกส

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค

๔๐๐
๒๕๐
๑๕๐
๕๐๐
๑๕๐
๑๐๐

-

๒๕๐
๑๐๐
๕๐๐

-

๒๕๐
๑๐๐

-

๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๒๕๐
๑๐๐
๒๕๐
๑๕๐

-

๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐

-

๕๐๐
๒๕๐

-

ลําดับที่

ประเภทการคา

๑๐๘

การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม ตาง ๆ
๑๐๘.๑ ปมลอย
๑๐๘.๒ ปมหลอด
การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
การพนสี ยกเวนกิจการในลําดับที่ ๕๗
การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑๑.๑ ใชเครื่องจักรตั้งแตจักร ๒ แรงมาขึ้นไป
๑๑๑.๒ ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา
การโม การบดชัน
๑๑๒.๑ โดยใชเครื่องจักร
๑๑๒.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลู ลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิต การบรรจุ สารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแหง
การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือ
พาหะนําโรค
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอื่น ๆ
การพิมพ หนังสือหรือสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
๑๒๓.๑ เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๑๒๓.๒ เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
๑๒๓.๓ เครื่องจักรมีกําลังไมเกิน ๑ แรงมา ลงมา
การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา

๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓

๑๒๔

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค

๒๕๐
๒๐๐
๕๐๐
๑๕๐

-

๒๐๐
๑๐๐

-

๒๕๐
๑๐๐
๒๕๐
๒๐๐

-

๑๕๐
๑๕๐
๑๕๐
๒๕๐

-

๕๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐
๒๕๐

-

๒๕๐
๑๕๐
๑๐๐

-

๒๕๐

-

-

ลําดับที่
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑

ประเภทการคา
การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
การพิมพแบบ พิมพ เขียว หรือการถายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
การพิมพ สี ลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
การกอสราง

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
๒๕๐
๑๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐
-

แบบ กอ.๑

คําขอรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที…่ ………………………………………..
วันที่………….…. เดือน………… พ.ศ…………………
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) …………...………………………………………………...…..อายุ…….…. ป
สัญชาติ…………….บานเลขที่………………. หมูที่………….…. ตรอก/ซอย……………..…… ถนน…………........…………...
แขวง/ตําบล…………………….……. เขต/อําเภอ………..…………… เทศบาล/อบต………………………………….....……….
จังหวัด………………………….……… หมายเลขโทรศัพท……………………………………………………………………....………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท……………………..……………………………………
มีคนงาน………………..…. คน ใชเครื่องจักรขนาด………………………...…..……. แรงมาตอ(เจาพนักงานทองถิ่น)
…………………………………………พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) สําเนาใบทะเบียน นิติบุคคล(ถามี)
๔) บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ
๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๕.๑.……………………………………………………………………………………
๕.๒…………………………………………………………………………………….
๖) อื่น ๆ..…………………………………………………………………………………………
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ) ……………….…………………………..……. ผูขอรับใบอนุญาต
( ………………………………….…………. )

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ) ……………………………..………. เจาพนักงานสาธารณสุข
( ……………………….…………….. )
ตําแหนง………………………………….. วันที่..…../………/……..

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตให ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ) ……………………..……………. เจาพนักงานทองถิ่น
( ………………………….……….. )
ตําแหนง……………………….……….. วันที่…../………/……..

แบบ กอ.๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่ ……………เลขที่ …………/………………
อนุญาตให …………………………………………………………สัญชาติ………………อยูบานเลขที่ …….…………
หมูที่ ……………..ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………… ตําบล/แขวง………………………………….
อําเภอ/เขต………………………………………………จังหวัด……………………………………โทรศัพท ………………………….
ขอ ๑ ประกอบกิจการ………………………………………………………………… ประเภท………………………..……
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา…………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งอยูบานเลขที่……………….. หมูที่………..……ตรอก/ซอย……………………ถนน…………………………………………..
ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………….…
โทรศัพท ……………………..……..… โทรสาร………………………………มีพื้นที่ ประกอบการ…………………ตารางเมตร
ใชเครื่องจักรที่มีกําลังขนาด…………………………แรงมา จํานวนคนงาน………………………………………………… คน
ทั้งนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต……………………………. บาท (……………………………………………………………..)
ใบเสร็จรับเงิน เลมที่……………. เลขที่………………. ลงวันที่……………… เดือน………………………. พ.ศ……………
ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลทาแยก
ขอ ๓ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
๑) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๒) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๓) …………………………………………………………………………………………………………………………..
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่……………. เดือน……………………….. พ.ศ…………………………
ออกให ณ วันที่……………. เดือน……………………..…….. พ.ศ……………….………..
( ลงชื่อ) …………………………………………....…
( ……………………………………………… )
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแยก

รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
ว.ด.ป.
ที่อนุญาต

ว.ด.ป.
จํานวน
ที่สิ้นอายุ คาธรรมเนียม คาปรับ

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่
เลขที่ ว.ด.ป.

ลงชื่อ
เจาพนักงาน
ทองถิ่น

คําเตือน
๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบการ
๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ตามขอ ๒ ตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย

แบบ กอ.๓

คําขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่.................................................
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ..................
ขาพเจา...............................................................................อายุ..............ป สัญชาติ...............................
อยูบานเลขที่...........หมูที่...........ตรอก/ซอย...................ถนน........................แขวง/ตําบล...................................
เขต/อําเภอ.....................................................................จังหวัด...........................................................................
หมายเลขโทรศัพท................................................................................................................................................
ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท...............................................................................
ตามใบอนุญาตเลมที่ .....................เลขที่..................../.......................ออกใหเมื่อวันที่........................................
เดือน.....................................พ.ศ. ........................ ตอ(เจาพนักงานทองถิ่น)......................................................
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของคือ
๓.๑…………………………………………..........................................................................
๓.๒…………………………………………...................................................................
๔. เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทาแยกประกาศกําหนด คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชือ่ ...................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(..........................................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ
............................................................................
............................................................................
ลงชื่อ.........................................เจาพนักงาน
สาธารณสุข
(...............................................)
วันที่......../........../........

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ

ลงชื่อ..........................................เจาพนักงาน
ทองถิ่น
(....................................................)
วันที่......../........../........

แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต
เขียนที่.........................................................
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ..................
ขาพเจา......................................................................อายุ..............ป.................สัญชาติ.........................
อยูบานเลขที่...........หมูที่...........ตรอก/ซอย...............................ถนน.........................แขวง/ตําบล......................
เขต/อําเภอ.............................................อบต. ....................................................จังหวัด.....................................
หมายเลขโทรศัพท..............................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท................................................................................
ประเภท…………………………………………………………………...ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น).........................................
เนื่องจาก ( ) สูญหาย
( ) ถูกทําลาย ( ) ชํารุด
( ) อื่นๆ……………………………………….……
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของคือ
๓.๑……………………………………...................................................................................
๓.๒……………………………….......................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(........................................................)
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
ลงชื่อ........................................................เจาพนักงานทองถิ่น
(.........................................................)
วันที่.........../................/..............

