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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ เ ป น การสมควรตราข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ ง สะโตก ว า ด ว ยกิ จ การ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก
โดยความเห็ น ชอบจากสภาองคการบริ ห ารสว นตํา บลทุง สะโตก และนายอํ าเภอสัน ปาตอง จึงตรา
ขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก เรื่อง กิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ขอ บั ญ ญั ติ นี้ ให ใช บั ง คับ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ ง สะโตก นั บ แต วั น ที่
ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตกแลว เจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก เรื่อง กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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“ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ตามมาตรา ๔๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“การคา” หมายความวา การประกอบธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิต หรือใหบริการใด ๆ เพื่อหาประโยชนอันมีคุณคา
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความวา การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและสรางสุขภาพ
โดยบริการหลักที่จัดไว ประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพ การใชน้ําเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริม
ประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร
โยคะและการทําสมาธิ การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่น ๆ
หรือไมก็ได โดยทั้งนี้ บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายวาดวย
วิชาชีพทางการแพทย จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิ ษ ทางเสีย ง” หมายความว า สภาวะของเสี ย งอั น เกิด จากการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางอากาศ” หมายความว า สภาวะของอากาศอั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางน้ํ า ” หมายความว า สภาวะของน้ํ า ทิ้ ง อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสิน คา สํานักงาน หรือ
สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
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ขอ ๕ ใหกิจการตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและเปนกิจการที่ตอ ง
มีการควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
(๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งที่จะมีการเรียกเก็บคาบริการ ไมวาทางตรง
หรือทางออม หรือไมก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๒.๑) การฆา สัต ว ยกเวน ในสถานที่ จําหน ายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๒.๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด
(๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว
หนังสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๒.๗) การผลิ ต การโม การป น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อ
การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว
(๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๓.๓) การผลิตการหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๔) การตากเนื้ อ สั ต ว การผลิ ต เนื้ อ สั ต ว เ ค็ ม การเคี่ ย วมั น กุ ง ยกเว น การผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๖) การเคี่ ย วน้ํ า มั น หมู ในการผลิ ต กุ น เชี ย ง หมู ย อ ไส ก รอก หมู ตั้ ง ยกเว น
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๓.๘) การผลิตแบะแซ
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๓.๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุ
กระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๓.๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๓.๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๓.๒๐) การตาก การหมั ก การดองผั ก ผลไม หรื อ พื ช อย า งอื่ น ยกเว น การผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
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การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
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 กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุย
(๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๕.๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
(๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๖.๑)

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๑ ง

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน กิจการ
ใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร
(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
(๗.๒) การตั้งศูนยถว งลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับ อากาศ หรืออุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(๗.๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(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 การทาสารเคลือบเงาสี
หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๘.๔) การอบไม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๑ ง
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ราชกิจจานุเบกษา
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(๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการใน (๙.๑)
(๙.๙) การจั ด ให มี ก ารเล น สเกต โดยมี แ สงหรื อ เสี ย งประกอบ หรื อ การเล น อื่ น
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย แตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธอี ื่นใด เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๑ ง
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๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสถานฝกซอมกอลฟ
(๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม
(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
(๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก
ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
(๑๐.๓) การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๒ เครื่องขึ้นไป
(๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทอตาง ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัสดุที่คลายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ หรือสวนผสม เชน
ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอน้ํา เปนตน
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(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) การประดิ ษ ฐ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช ด ว ยยาง ยางเที ย ม พลาสติ ก เซลลู ล อยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๗) การโม การบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(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
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(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา 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
(๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา
ขอ ๖ นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดดํ า เนิ น กิ จ การตามประเภท
ที่ระบุไวในขอ ๕ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๗ ผูดําเนินกิจการตามขอ ๕ ทั้งเปนการคาและไมเปนการคา ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขทั่วไปเพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินการ และตองปฏิบัติตามมาตรการ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล
(๑.๑) สถานประกอบกิ จ การต อ งตั้ ง อยู ห า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนา โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมาย วาดวยโรงงานหรือกฎหมายอื่น
ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะและประเภทของการประกอบกิ จ การซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด อั น ตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญ
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(๑.๒) อาคารได รับ อนุญ าตตามพระราชบัญ ญัติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรื อ
ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑.๓) บั น ไดหนี ไ ฟเป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรื อ
ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑.๔) ปายบอกทางฉุกเฉิน เป น ไปตามพระราชบัญ ญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
หรือตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑.๕) ไฟสองฉุก เฉิน เปน ไปตามพระราชบัญ ญั ติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรื อ
ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑.๖) ระบบระบายอากาศเปน ไปตามพระราชบัญ ญัติควบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
หรือตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑.๗) แสงสว า งเป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรื อ
ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑.๘) หองน้ํา หองสวมเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ หรือ
ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑.๙) การเก็บรวบรวมขยะเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑.๑๐) มีการปองกันมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย
(๑.๑๑) มีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวเปนโรคที่เปนพาหะของโรค
(๑.๑๒) สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือหองครัวที่จัดไวสําหรับประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน หรือผูมาใชบริการเปนไปตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับสถานประกอบการคาอาหารตามโครงการรณรงคปรับปรุงสถานที่ปรุง ประกอบจําหนายอาหาร
(๑.๑๓) สถานประกอบการจั ด วางสิ่ ง ของ ปลอดภั ย รั ก ษาความสะอาดเป น ไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑.๑๔) สถานประกอบการ จัดระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม และเครื่องดับเพลิงเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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(๑.๑๕) สถานประกอบการจัดเก็บวัตถุอันตรายเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑.๑๖) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางเสียง
(๑.๑๗) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางอากาศ
(๑.๑๘) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางน้ํา
(๑.๑๙) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษสั่นสะเทือน
(๑.๒๐) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษของเสียอันตราย
(๒) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่
(๒.๑) สถานที่ นั้ น ต อ งตั้ ง ในทํ า เลซึ่ ง จะทํ า รางระบายน้ํ า รั บ น้ํ า เสี ย ไปให พ น จากที่ นั้ น
โดยสะดวก
(๒.๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ หรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร
ที่มีลักษณะเรียบ ไมซึม ไมรั่ว น้ําไหลไดสะดวก
(๒.๓) การระบายน้ํ า ต อ งไม ใ ห เ ป น ที่ เ ดื อ ดร อ นแก ผู ใ ช น้ํ า ในทางน้ํ า สาธารณะ หรื อ
แกผูอาศัยใกลเคียง
(๒.๔) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัตถุถาวร
เพื่อปองกันมิใหน้ําซึมรั่ว หรือขังอยูได หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสีย หรือทําการบําบัดน้ําเสียใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล หรือตองมีบอดักไขมัน เครื่องปองกันกลิ่น ไอ เสียง ความกระเทือน ฝุน ละออง
เขมา เถา ควัน มูล หรือสิ่งอื่น ใด ซึ่ง อาจเปน เหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง ผูป ระกอบกิจการนั้น
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น
หรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(๒.๕) ตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค
(๒.๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคานั้น
(๒.๗) ตองมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
(๒.๘) ตองจัด ใหมีสว มที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ และหรือตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น
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(๒.๙) สถานที่เลี้ยงสัตว ตองสรางใหไดสุขลักษณะ ตามความเห็นชอบของเจาพนักงานทองถิ่น
หรือเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒.๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินคา ตองมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินคาที่ไมกอเหตุ
รําคาญ และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๒.๑๑) ปฏิบัติอื่นใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองถูกสุขลักษณะปลอดภัยตอสุขภาพ
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อใหถูกสุขลักษณะ
(๓) มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ
(๓.๑) ตองรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอ ๗.๑ ใหอยูในภาวะอันดีเสมอ
และทําความสะอาด กวาด ลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน
(๓.๒) ตองประกอบการคาภายในเขตสถานที่ที่ไ ดรับอนุญาตและตามกําหนดวันเวลา
ที่ไดรับอนุญาต
(๓.๓) ตองรักษาเครื่อ งมือ เครื่อ งใชในการประกอบการทุก อยา งใหสะอาดอยูเ สมอ
ถาเศษวัสดุหรือวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหาร ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง แมลงวัน
แมลงสาบ ยุง หรือพาหะนําโรคอื่น ๆ
(๓.๔) การจะเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
กอน
(๓.๕) ต อ งปฏิ บั ติ ก ารทุ ก อย า งเพื่ อ ให ป อ งกั น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพตามคํ า แนะนํ า ของ
เจาพนักงานสาธารณสุข หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๓.๖) ตองยินยอมและใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเขาตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นได
ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว
ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ ๖ ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุ ญ าต เจ า พนั กงานท องถิ่ น อาจกํ าหนดเงื่อ นไขโดยเฉพาะให ผูรั บ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอ ๗ ก็ได
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ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ ๖ ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง
จํานวน ๒ ชุด
(๒) ทะเบียนบาน พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง จํานวน ๑ ชุด
(๓) สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบการคา (กรณีที่กอสราง
หลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบังคับ)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
(๕) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจาของกิจการไมมาขอรับอนุญาตดวยตนเอง
(๖) เอกสารหรื อหลั กฐานอื่ นที่ เจ าพนั กงานท องถิ่ นเห็ นว าสมควรเรี ยกเพิ่ มเติ มเพื่ อประกอบ
การพิจารณาอนุญาต
ขอ ๑๐ เมื่ อ ได รั บ คํ า ขอใบอนุ ญ าตหรื อ คํ า ขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ตรวจความถู ก ต อ งและความสมบู ร ณข องคํ า ขอ ถ า ปรากฏคํ าขอดั ง กลา วไม ถู กต อ งหรื อไม ส มบู ร ณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงือ่ นไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๑ ง

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

ขอ ๑๑ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจผ อ นผั น ผู ป ระกอบกิ จ การหรื อ ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการคากิจการที่เปน อันตรายตอสุขภาพ งดเวนการปฏิบัติต ามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๗
เพียงเทาที่เห็นสมควร หรือจะเปลี่ยนแปลงอยางใด เพื่อใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งตองควบคุมก็ได
ขอ ๑๒ ใบอนุญาตที่ออกตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต และ
ให ใ ช ไ ด เ พี ย งในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ ง สะโตกเท า นั้ น ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามข อ บั ญ ญั ติ นี้
ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
การขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดสามสิบวันกอนสิ้นอายุใบอนุญาต
เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น
จะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยหลักฐานตอไปนี้
(๑) สําเนาลงบันทึกประจําวันของตํารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ
การขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏวา ผูรับอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
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
การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง พัก ใช ใ บอนุ ญ าตได
ภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๑๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ร ะบุไ วในใบอนุญ าตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ การประกอบกิจการ
ตามที่ ไ ดรับ อนุญ าต และการไมป ฏิบั ติห รื อการปฏิบั ติไ มถู กตอ งนั้น ก อใหเ กิด อั น ตรายอย างรา ยแรง
ตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๑ ง

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

ขอ ๑๖ คําสั่ง พักการใชใบอนุญาตและคําสั่ง เพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงให
ผูรั บใบอนุ ญาตทราบ 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 ภูมิลําเนา หรือ
สํานักงานทําการของผูรับ ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับ ใบอนุญาตนั้น ไดทราบคําสั่งแลว ตั้ ง แตเวลา
ที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๑๗ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๑๘ ผูประกอบกิจการคารายใด ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ
ตามบทกําหนดโทษ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๙ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ ๖ และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ ๑๒ จะตองชําระ
ค า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าต ต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ตามอั ต ราที่ กํ า หนดไว ท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้
ในวันที่มารับใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นคําขอตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี
ผูประกอบกิจการคารายใด ไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง จะตองชําระคาปรับ
เพิ่ม ขึ้น อีกรอยละยี่สิบ ของจํานวนคาธรรมเนียมที่ค างชําระ เวน แตจะไดบ อกเลิกการดําเนิน กิจการ
กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๐ ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ใชสําหรับการคาประเภทเดียว และสําหรับสถานที่แหงเดียว
ถาประกอบการคา ซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ในประเภทที่มีอันตรายสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา
ขอ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตการคา ซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออก
กอนวันใชขอบัญญัตินี้ ใหคงใชบังคับตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ขอ ๒๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ทองคํา ผัดตัน
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก
เรื่อง กิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับที่
๑

ประเภทการคา

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
๑.๑ การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ ๕ - ๑๐ ตัว

๕๐

ข. การเลี้ยงมา โค กระบือ ๑๑ - ๒๐ ตัว

๑๐๐

ค. การเลี้ยงมา โค กระบือ ๒๑ - ๕๐ ตัว

๒๐๐

ง. การเลี้ยงมา โค กระบือ ๕๑ - ๑๐๐ ตัว

๕๐๐

จ. การเลี้ยงมา โค กระบือ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป

๑,๐๐๐

๑.๒ การเลี้ยงสุกร
ก. การเลี้ยงสุกร ๕ - ๑๐ ตัว

๕๐

ข. การเลี้ยงสุกร ๑๑ - ๒๐ ตัว

๑๐๐

ค. การเลี้ยงสุกร ๒๑ - ๕๐ ตัว

๒๐๐

ง. การเลี้ยงสุกร ๕๑ - ๑๐๐ ตัว

๕๐๐

จ. การเลี้ยงสุกร ๑๐๑ ตัว ขึ้นไป

๑,๐๐๐

๑.๓ สัตวบกอื่น ๆ (ยกเวน มา โค กระบือ สุกร)
ก. สัตวบกอื่น ๆ (ยกเวน มา โค กระบือ สุกร) ๕ - ๑๐ ตัว

๑๐๐

ข. สัตวบกอื่น ๆ (ยกเวน มา โค กระบือ สุกร) ๑๑ - ๒๐ ตัว

๒๐๐

ค. สัตวบกอื่น ๆ (ยกเวน มา โค กระบือ สุกร) ๒๑ - ๕๐ ตัว

๔๐๐

ง. สัตวบกอื่น ๆ (ยกเวน มา โค กระบือ สุกร) ๕๑ - ๑๐๐ ตัว

๖๐๐

จ. สัตวบกอื่น ๆ (ยกเวน มา โค กระบือ สุกร) ๑๐๑ ตัวขึ้นไป

๑,๐๐๐

๑.๔ การเลี้ยงสัตวปก
ก. การเลี้ยงสัตวปก ๕๐ – ๑๐๐ ตัว

๕๐

ข. การเลี้ยงสัตวปก ๑๐๑ – ๒๕๐ ตัว

๑๐๐

ค. การเลี้ยงสัตวปก ๒๕๑ – ๕๐๐ ตัว

๓๐๐

ง. การเลี้ยงสัตวปก ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว

๕๐๐

จ. การเลี้ยงสัตวปกมากกวา ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป

๑,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา
๑.๕ การเลี้ยงสัตวน้ํา / สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
๑.๖ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
๑.๗ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
ก. การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม ๕ - ๑๐ ตัว

๑๐๐

ข. การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม ๑๑ - ๒๐ ตัว

๒๐๐

ค. การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม ๒๑ - ๕๐

๔๐๐

ง. การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม ๕๑ ตัวขึ้นไป

๑,๐๐๐

๑.๘ การประกอบกิ จ การเลี้ ย งสั ต ว รวบรวมสั ต ว น านาชนิ ด ในที่
สาธารณะหรื อ ที่ เ อกชนหรื อ ธุ รกิ จ อื่ น ใดอั น มี ลั กษณะทํ า นองเดี ย วกั น
เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการ
เรี ย กเก็ บ ค า ดู ห รื อ ค า บริ ก ารนั้ น ทั้ ง นี้ จะมี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า ดู ห รื อ
คาบริการ ไมทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม
๒

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๕๐
๑๐๐

๑,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
๒.๑ การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จาํ หนายอาหาร การเรขาย การขาย
ในตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๒๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๕๐๐

๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยัง
ไมไดฟอก
ก. การฟอกหนังสัตว
ข. การสะสมหนังสัตว
๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป การยอมที่ทําให
เกิดกลิ่นเหม็น

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
ก. ๑ - ๕ เตา

๒๐๐

ข. ๖ เตาขึ้นไป

๕๐๐

๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด

๓๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย
กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
ก. โดยใชเครื่องจักร
๑. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

๒. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้น ไป

๑,๐๐๐

ข. โดยไมใชเครื่องจักร

๓๐๐

๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือ
พืช เพื่อเปนอาหารสัตว
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

ค. การสะสมหรือลางครั่ง

๕๐๐

๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม

๑,๐๐๐

๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู

๓๐๐

ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. การผลิต การหมัก

๕๐๐

ข. การสะสม

๓๐๐

๓.๔ การตากเนื้อ การผลิตเนือ้ สัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง การเคี่ยวน้ําปู

๓๐๐

ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๕ การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตากหรือวิธีอื่นใดในการผลิต

๒๐๐

อาหารจากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย
การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและ
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๒๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา
๓.๗ การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน
เกี้ยมอี๋
ก. เสนหมี่
๑. โดยไมใชเครื่องจักร
๒. โดยใชเครื่องจักร
ข. เสนกวยเตี๋ยว

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๒๐๐
๕๐๐

๑. โดยไมใชเครื่องจักร

๒๐๐

๒. โดยใชเครื่องจักร

๕๐๐

ค. วุนเสน

๕๐๐

ง. ขนมจีน
๑. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๓ แรงมา
๒. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา ๓ แรงมา
จ. เตาฮวย เตาหู เกี้ยมอี๋

๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๓.๘ การทําแบะแซ

๑,๐๐๐

๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๕๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๑,๐๐๐

๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง ขนมเปย ะ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
๓.๑๑ การแกะ การลางสัตวนา้ํ ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน

๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐

ก.
ข.
ค.
๓.๑๓

๒๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐

โดยไมใชเครื่องจักร
โดยใชเครื่องจักร
โรงงานที่ใชเครื่องจักรและมีเนื้อที่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึน้ ไป
การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล

๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว

๑,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา
๓.๑๕ การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร
น้ําสมสายชู
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๓.๑๖ การคั่วกาแฟ

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา

๒๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา

๕๐๐

ค. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป

๑,๐๐๐

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส

๒,๐๐๐

๓.๑๙ การผลิตน้ํากลัน่ น้าํ บริโภค
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๒๐๐ - ๕๐๐ตารางเมตร

๕๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอืน่
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๕๐๐

๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ

๕๐๐

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๒๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๕๐๐

๓.๒๓ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๑,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๒,๐๐๐

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร

๒,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จาํ หนาย
และเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน ๕ แรงมา

๕๐๐

ข. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๕ แรงมาแตไมเกิน

๑,๐๐๐

๒๐ แรงมา
ค. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน

๓,๐๐๐

๑๐๐ แรงมา
ง. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป

๕,๐๐๐

๓.๒๖ การแปรรูป การตาก การเก็บสะสม หรือการขนถาย
มันสําปะหลัง
ก. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน ๕ แรงมา

๕๐๐

ข. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการมากกวา ๕ แรงมาขึ้นไป

๑,๐๐๐

๔ กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง
๔.๑ การโม การบดยา การผสมดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต่ํากวา ๕ แรงมา

๒๐๐

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันตั้งแต ๕ - ๑๐ แรงมา

๕๐๐

ค. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๑๐ แรงมาขึ้นไป

๒,๐๐๐

๔.๒ การผลิตการบรรจุยารักษาโรค ยารักษาสัตว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๒๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๕๐๐

๔.๓ การผลิต การบรรจุเครื่องสําอาง และยาสีฟน แชมพู ผาเย็น
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๒๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๕๐๐

๔.๔ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี

๕๐๐

๔.๕ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป

๒,๐๐๐

๔.๖ การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระตาง ๆ

๒,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช
๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน
๕.๔ การสีขาว
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒๐๐

ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๕ แรงมา

๕๐๐

ค. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๒๕ แรงมาขึ้นไป

๑,๐๐๐

๕.๕ การผลิตและมวนยาสูบ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
๕.๖ การขัด กะเทาะ บดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร

๕๐๐
๑,๐๐๐

ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา

๒๐๐

ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๕ แรงมา

๕๐๐

ค. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๒๕ แรงมาขึ้นไป

๑,๐๐๐

๕.๗ การผลิต การสะสมปุย
ก. การผลิตปุยโดยใชเครื่องจักร
ข. การสะสมปุย
๑. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร
๒. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร
๓. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๕.๘ การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุที่คลายคลึงดวยเครื่องจักร

๑,๐๐๐

๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง

๑,๐๐๐

๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือ
เครื่องใชตาง ๆ
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนือ้ ที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒,๐๐๐

๖.๒ การหลอม หลอ ถลุงแร โลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการในขอ ๖.๑

๓,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา
๖.๓ การกลึง การเชื่อม การตัด ประสาน การรีด การอัดโลหะ ดวย
เครื่องจักรหรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการในขอ ๖.๑
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา
ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๕ แรงมา
ค. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๒๕ แรงมาขึ้นไป
๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอื่นใดยกเวนกิจการในขอ ๖.๑
๖.๕ การขัดโลหะ การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด
ยกเวน กิจการในขอ ๖.๑
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา
ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๕ แรงมา
ค. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๒๕ แรงมาขึ้นไป
๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม แยก คัดเลือก หรือการลางแร

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต
๗.๑ การตอ ประกอบ การเคาะ ปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
ยานยนต
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ตา่ํ กวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐-๒๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนือ้ ที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

๗.๓ การประกอบธุรกิจยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุง
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนือ้ ที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๗.๔ การลาง การอัดฉีดรถยนต
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนือ้ ที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

๗.๕ การผลิต ซอม การอัดแบตเตอรี่

๑,๐๐๐

๗.๖ การปะ การเชื่อมยาง
ก. รถยนต

๕๐๐

ข. รถจักรยานยนต/รถจักรยาน

๑๐๐

๗.๗ การอัดผาเบรก ผาคลัตช
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๑๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๕๐๐

๘ กิจการเกี่ยวกับไม
๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ

๑,๐๐๐

๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง
การทําคิ้ว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักร
๑. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

๒. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐–๒๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐

๓. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒,๐๐๐

ข. โดยไมใชเครื่องจักร
๑. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

๒. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐-๒๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

๓. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

๘.๓ การประดิษฐไม หรือหวาย เปนสิ่งของตาง ๆ ดวยเครือ่ งจักร
หรือการพน การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑ
จากไมหรือหวาย
ก. โดยใชเครื่องจักร
๑. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

๒. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐-๒๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐

๓. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

ข. โดยไมใชเครื่องจักร
๑. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

๒. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐-๒๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

๓. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

๘.๔ การอบไม

๑,๐๐๐

๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร

๑,๐๐๐

๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

ข. สถานทีป่ ระกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐-๒๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนือ้ ที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ
ก. ผลิตดวยเครื่องจักร

๑,๐๐๐

ข. ผลิตดวยมือ

๒๐๐

๘.๘ การเผาถาน หรือการสะสมถาน
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐-๒๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนือ้ ที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๙.๑ กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

๑,๐๐๐

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
ก. ไมเกิน ๑๐ หอง

๒๐๐

ข. เกินกวา ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง

๕๐๐

ค. เกินกวา ๒๐ หองขึ้นไป

๑,๐๐๐

๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพรเวนแต
เปนการใหบริการในขอ ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล

๑,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน ๒๐ หอง

๑,๐๐๐

ข. เกินกวา ๒๐ หอง แตไมเกิน ๕๐ หอง

๓,๐๐๐

ค. เกินกวา ๕๐ หองขึ้นไป

๕,๐๐๐

๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน ๑๐ หอง

๓๐๐

ข. เกินกวา ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง

๕๐๐

ค. เกินกวา ๒๐ หอง แตไมเกิน ๕๐ หอง

๑,๐๐๐

ง. เกินกวา ๕๐ หองขึ้นไป

๒,๐๐๐

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ

๒,๐๐๐

๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

๑,๐๐๐

เวนแตเปนการใหบริการในขอ ๙.๑
๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลน

๒,๐๐๐

ในทํานองเดียวกัน
๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยู

๒๐๐

ในบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุม

๒,๐๐๐

โภชนาการให อาหารที่ มี วั ตถุ ประสงค พิ เศษ การบริ หารร างกาย หรื อ
โดยวิ ธี อื่ น ใดเว น แต เ ป น การบริ ก ารการให บ ริ ก ารในข อ ๙.๑ หรื อ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม

๒,๐๐๐

๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ

๕,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา
๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติทางการแพทย การสาธารณสุข

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๑,๐๐๐

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น ๆ

๕๐๐

๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บา น

๕๐๐

๑๐ กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรหรือ
การทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
ก. ดวยเครื่องจักร

๑,๐๐๐

ข. การทอผากี่กระตุกเกิน ๕ กี่

๕๐๐

๑๐.๒ การสะสมปอปาน ฝายหรือนุน

๕๐๐

๑๐.๓ การปนฝาย หรือนุนโดยเครื่องจักร

๑,๐๐๐

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม และสิ่งของอื่นๆ ดวยเครือ่ งจักร

๑,๐๐๐

๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องเย็บผาเกิน ๕ เครื่อง
ก. ตั้งแต ๕ - ๑๐ เครื่อง

๒๐๐

ข. ตั้งแต ๑๑-๒๐ เครื่อง

๕๐๐

ค. ตั้งแต ๒๐ เครื่องขึ้นไป

๑,๐๐๐

๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิง่ ทออื่นๆ

๕๐๐

๑๐.๗ การซัก อัดกลีบ อัดสีผาโดยใชเครื่องจักร

๒๐๐

๑๐.๘ การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออื่นๆ

๕๐๐

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัสดุที่คลายคลึง
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๕๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๑,๐๐๐

๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร

๕,๐๐๐

๑๑.๓ การผลิตสิ่งของเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัสดุคลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๕๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๑,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนือ้ ที่ตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒,๐๐๐

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุคลายคลึง

๒,๐๐๐

๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ

๑,๐๐๐

๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน
๑๑.๘ การผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือเปน
สวนผสม
เชน ผาเบรก ผาครัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน

๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

ทอน้ํา เปนตน
๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว

๒,๐๐๐

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย

๓,๐๐๐

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว หรืผลิตภัณฑจากใยแกว

๕,๐๐๐

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง กรด ดาง
สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ

๓,๐๐๐

ก. การบรรจุ

๒,๐๐๐

ข. การผลิตกาซ

๕,๐๐๐

ค. ปมกาซ

๕,๐๐๐

ง. การสะสม การขนสง
๑. ไมเกิน ๑๐ ถัง

๑๐๐

๒. ๑๑ – ๒๐ ถัง

๒๐๐

๓. ตั้งแต ๒๑ ถังขึ้นไป

๑,๐๐๐

จ. กาซออกซิเจน กาซอาเซททีลีน

๑,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้าํ มันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
ก. สะสมต่ํากวา ๑,๐๐๐ ลิตร

๕๐๐

ข. จํานวนทีส่ ะสมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร

๑,๐๐๐

ค. จํานวนที่สะสมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป

๒,๐๐๐

ง. การผลิต

๑๐,๐๐๐

จ. การกลั่น

๑๐,๐๐๐

ฉ. การขนสง

๕,๐๐๐

ช. สถานประกอบการที่เปนปมน้ํามันหลอด หัวจายละ

๒๐๐

๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
ก. เพื่อขายสง
๑. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐

๒. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒,๐๐๐

ข. เพื่อขายปลีก
๑. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร

๒๐๐

๒. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๖๐๐

๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการในขอ ๗.๑

๑,๐๐๐

๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยดเบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนือ้ ที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐

๑๒.๗ การโม การบดชัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๕๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๑,๐๐๐

๑๒.๘ การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
ก. การผลิต

๒,๐๐๐

ข. การผสม

๑,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทการคา

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถาย และฟลมภาพยนตร
ก. ลางฟลมภาพยนตร

๑,๐๐๐

ข. ลางฟลมรูปถาย

๕๐๐

๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท

๒,๐๐๐

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง

๒,๐๐๐

๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
ก. การผลิต

๓,๐๐๐

ข. การบรรจุ

๑,๐๐๐

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง

๒,๐๐๐

๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมี
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
ก. โรงงานผลิตและสะสม

๑๐,๐๐๐

ข. สถานที่ผลิต
๑. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐

๒. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒,๐๐๐

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา

๕๐๐

๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช
หรือพาหะนําโรค
ก. การผลิต

๑๐,๐๐๐

ข. การบรรจุ

๕,๐๐๐

ค. การสะสม

๑,๐๐๐

ง. การขนสง

๑,๐๐๐

๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๑๓ กิจการอื่นๆ
๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวย
เครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาขึ้นไป

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

หมายเหตุ

ลําดับที่

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

ประเภทการคา
๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา
ก. การผลิต

๒,๐๐๐

ข. การซอม
๑. สถานประกอบการมีเนื้อทีต่ ่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

๒. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ – ๒๐๐ตารางเมตร

๓๐๐

๓. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๕๐๐

๑๓.๓ การทําเทียน เทียนไข หรือวัสดุที่คลายคลึง

๑,๐๐๐

๑๓.๔ การพิมพแบบพิมพเขียว หรือถายเอกสาร
ก. ๓ – ๑๐ เครื่อง

๒๐๐

ข. ๑๑ เครื่องขึ้นไป

๕๐๐

๑๓.๕ การสะสมวัสดุ สิง่ ของชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช (ของเกา)
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนือ้ ที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒,๐๐๐

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา
ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๑๐๐ – ๒๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐

ค. สถานที่ประกอบการมีเนือ้ ที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒,๐๐๐

๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว

๕๐๐

๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุที่ไมใชสิ่งทอ

๒,๐๐๐

๑๓.๙ การกอสราง

ตารางเมตรละ

๐.๕๐

(อัตราคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร)
๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

๒,๐๐๐

หมายเหตุ

แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………..……..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………..………………….
ขาพเจา ……………………......…........………………..อายุ……………….. ป สัญชาติ ………........……………..........................
อยูบานเลขที่ ………....……. หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย ………….........………………. ถนน …………………………………………………
แขวง/ตําบล ………….....……………. เขต/อําเภอ ……….......…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….......……..………..
……………………………….…….. จังหวัด …………………......………………….. หมายเลขโทรศัพท …………………….............................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………….......................………........
โดยมีพื้นทีป่ ระกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท …………………………….......................…………………….............
มีคนงาน …………. คน ใชเครื่องจักรขนาด ………………. แรงมา
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหนาย ………………….. ( เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจําหนายสินคาในที/่ ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท …………….......…………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการกรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่ ……………………………………………….
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่ .………………………………
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ….………………………………………….
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ……………………………………..
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น ) …………………......……………………… พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสาร
มาดวย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว ……………………………….....…….. ( ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑ .……………………………………………………………………………………
๓.๒ …………………………………………………………………………………….
๔) ..……………………………………………………………………………………………..
๕) …..…………………………………………………………………………………………..
( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต )

แผนผังแสดงที่ตงั้ สถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผูขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตําแหนง ………………………………….. วันที…่ ../………/……..
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจาพนักงานทองถิน่
( ……………………………….. )
ตําแหนง ………………………….. วันที…่ ../………/……..

