ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘
********************************
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ กับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน และนายอําเภอมัญจาคีรี จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อนแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลสวนหม่อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินหรืี้ อซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการอันตรายที่มีการควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่
(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) กิจการฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขายการขายในตลาดและฆ่าเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
-๑-

(๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๒.๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด
(๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์
ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๒.๗) การผลิต การโม่ การปัน การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการกระทําอื่นใดต่อ
สัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเป็นอาหารสัตว์
(๒.๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้าดื่ม
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๓.๒) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอย
ดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน
(๓.๔) การตากเนื้อ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู ก ารผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก ห มูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย วุ้นเส้น เกี๋ยมอี๋
(๓.๘) การผลิตแบะแซ
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
(๓.๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็นยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโ ซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง
ขวด หรือภาชนะอื่นใดยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคครัวเรือน
-๒-

(๓.๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
(๓.๑๔) การผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว
(๓.๑๕) การผลิต การบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๒๒) การผลิต ไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
(๔.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุด้วยเครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต การบรรจุ ยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ
(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคูหรือแปูงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วย
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๕.๙) การผลิต การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง

-๓-

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๖.๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะ ด้วยตะกั่วสังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการ (๖.๑)
(๖.๕) การขัด การล้าง โลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือล้างแร่
(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือ เครื่องกล ดังกล่าวด้วย
(๗.๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๗.๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗.๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อน การซอย การขัด การไส การเจาะ การขจัดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร
(๘.๓) การประดิษฐ์ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคมี เคลือบเงาสี
หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๘.๔) การอบไม้
(๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษต่างๆ
(๘.๘) การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
(๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน
-๔-

(๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๖) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง หรือรองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือการแสดง
อื่น ๆ ในทํานองเดียว
(๙.๗) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๘) การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่นๆในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๐) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาให้อาหารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้บริการดั้งกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(๙.๑๒) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุ่น
(๑๐.๓) การปั่นฝูายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ การสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้าหรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การอ้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
-๕-

(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก
ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ผ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือสารตัวทําลาย
(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ต่างๆ
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือ
วัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๗) การโม่ การบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๒.๑๐) การผลิต การชุบ วัตถุพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
-๖-

(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๑๓) กิจการอื่นๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ไฟฟูา
(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๑๓.๗) การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
ข้อ ๖ เมื่อพ้นกําหนด เก้าสิบ วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับห้ามผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อนในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตา มข้อบัญญัตินี้ ใ ห้ยื่น
รับคําขอใบอนุญาตตามแบบ กอ.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสวน
หม่อน กําหนด
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้
ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้านั้นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม ตาม
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบไม่ซึมไม่รั่วระบายได้สะดวก
(๓) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวรเพื่อปู องกันมิ
ให้น้ําซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก ไขมัน ให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องปูองกันกลิ่น ไอน้ํา ความกระเทือน ฝุุนละออง เขม่า เถ้า หรือสิ่งอื่น
ใด อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อ ยู่ข้างเคียง ข้อกําหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
-๗-

(๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์นําโรค
(๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ
(๘) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ
(๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้มีสุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น
และต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขัง และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน
ข้อ ๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วนตามความใน
ข้อ ๗ และการอนุญาตนั้ นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตาม
แบบ กอ.๒
ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายใน
กําหนด สิบห้าวัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้
มารับใบอนุญาต และชําระ
ค่าธรรมเนียมในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจก ารค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าวัตถุแห่ง
การค้านั้นจักใช้เป็นอาหารต้องปูองกันวัตถุนั้น ให้พ้นจากฝุุนละออง และสัตว์พาหะนําโรค
(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลง
และสัตว์พาหะนําโรคได้ และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๓) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(๔) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ไดรับแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันควร สมควร เมื่อ
ได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว

-๘-

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวม ทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และประกาศ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติ เพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่ง
กําหนดให้ควบคุม ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้สําหรับกิจการค้าประเภทเดียว และสําหรับสถานที่แห่งเดียวกัน ถ้า
ประกอบกิจการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใน
ประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว ประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสวนหม่อน
ข้อ ๑๕ การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอต่อเ จ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม แบบ กอ .๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
ไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
ยี่สิบ ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ
ข้อ ๑๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคําร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบ กอ.๔
ข้อ ๑๗ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดใบอนุญาต ให้ยื่นคําร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ กอ.๔
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้รับใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ กอ .๔ ภายในสิบห้าวัน นับถึงวันที่ได้รับทราบการสูญหาย ถูก
ทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ข้อ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ กอ .๒ โดยประทั บตราสีแดง คําว่า “ใบแทน” กํากับไว้
ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงรายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
-๙-

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ใน
สาระสําคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้งา่ ย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ กอ.๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ กอ.๒
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ กอ.๓
(๔) คําขออนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบ กอ.๔
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไม่เกิน สิบห้า วัน
กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้
ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ ๖ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ ๘ หรือข้อ ๑๑ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ ๘ มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ ๑๘ หรือข้อ ๒๐ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจกา รในระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตตาม ข้อ ๒๒ มีความผิดตาม
มาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัติ
นี้ ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจ
ออกระเบียบ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

- ๑๐ -

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธนวรรธน์ สังข์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

- ๑๑ -

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ลาดับ
๑

รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
๑.๑ การเลี้ยงม้า โค กระบือ
ก. ตั้งแต่ ๕ - ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต่ ๑๐๑-๕๐๐ ตัว
จ. ตั้งแต่ ๕๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๒ การเลี้ยงสุกร
ก. ตั้งแต่ ๕ - ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๒๑ – ๔๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๔๑-๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. ตั้งแต่ ๕-๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๒๑-๔๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๔๑ ตัวขึ้นไป
๑.๔ การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่
ก. ตั้งแต่ ๕๐-๑๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๑๐๑-๕๐๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๕๐๐ ตัวขึ้นไป
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
ก. เกินกว่า ๑๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
ข. เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
ค. เกินกว่า ๔๐ ตัวขึ้นไป
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใด
มีลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อ
ประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
- ๑๒ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

ลาดับ

๒

๓

รายการ

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขาย ในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๗) การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ
การสะสม หรือกระทําการอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
ก. ไม่เกิน ๕๐๐ กก.
ข. เกินกว่า ๕๐๐ กก.
(๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู
ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิต
อาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
- ๑๓ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๒,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐

๕๐๐

ลาดับ

รายการ

(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๑๗) การผลิตลูกชิ้น ด้วยเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักร เกิน ๒ แรงม้า ขึ้นไป
(๑๘) การผลิตผงชูรส
- ๑๔ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

ลาดับ

๔

รายการ

(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักร เกิน ๕ แรงม้า
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
ก. ใช้เครื่องทําความเย็นไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องทําความเย็นเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องทําความเย็น เกินกว่า ๑๐ แรงม้า ขึ้นไป
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์
ชาระล้าง
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
ก. ไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. เกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. เกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตภัณฑ์ผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
- ๑๕ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

ลาดับ

๕

๖.

รายการ

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคูหรือแปูงอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๑ – ๒๐ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๒๑-๕๐ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ แรงม้า
ง. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๑๐๑ แรงม้าขึ้นไป
(๕) การผลิตยาสูบ
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
ก. การผลิต
ข. การสะสม
(๘) การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) ผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร มีกําลังเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการใน (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๑)
- ๑๖ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

ลาดับ

๗

๘.

รายการ
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด
ยกเว้นกิจการใน (๑)
ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป
(๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่น
สารกันสนิมยานยนต์
ก. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑-๕๐ ตารางเมตร
ข. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
ค. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
ง. ที่มีพื้นที่มากกว่า ๒๐๑ ตารางเมตร
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการ
ซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
ก. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑-๕๐ ตารางเมตร
ข. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
ค. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร
ง. ที่มีพื้นที่มากกว่า ๒๐๑ ตารางเมตร
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
ก. การผลิต
ข. การซ่อม การอัด
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
ก. จักรยาน, จักรยานยนต์
ข. รถยนต์ พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง
- ๑๗ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

ลาดับ

รายการ
การทําคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย

๙.

(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. มีห้องพักไม่เกิน ๒๐ ห้อง
ข. มีห้องพักเกิน ๒๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง
ค. มีห้องพักเกิน ๕๐ ห้องขึ้นไป
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า รีสอร์ท ห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. มีจํานวน ๑-๕ ห้อง
ข. มีจํานวน ๖-๑๐ ห้อง
ค. มีจํานวน ๑๑-๒๐ ห้อง
ง. มีจํานวน ๒๑-๕๐ ห้อง
จ. มีจํานวนตั้งแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเธค
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือ
การเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
- ๑๘ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

ลาดับ

๑๐

รายการ
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับกฎหมาย ว่าด้วยประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
ก. กิจการสวนสนุก
ข. กิจการตู้เกม
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการ
ทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. ใช้กี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ แต่ไม่เกิน ๑๐ กี่
ค. ใช้กี่กระตุก เกิน ๑๐ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุ่น
(๓) การปั่นฝูายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป ยกเว้นกลุ่มอาชีพ
ก. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕-๒๐ เครื่อง
ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๒๑-๕๐ เครื่อง
ค. ใช้เครื่องจักรมากกว่า ๕๑ เครื่อง
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐แรงม้า
- ๑๙ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๒๐๐

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๐๐

๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

ลาดับ

รายการ
(๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
ก. การกัดสีผ้า
ข. การย้อม ประเภทรับจ้างทั่วไป
ค. การย้อม ประเภทโรงงาน

๑๑

๑๒.

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๒) การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข. ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
ค. ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป
ง. การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูา เพดาน
ท่อน้ํา เป็นต้น
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์
หรือสารตัวทําละลาย
- ๒๐ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

ลาดับ

รายการ
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
๑. การผลิต การบรรจุ
๒. การสะสม การขนส่ง
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ค. ปั๊ม คลังก๊าซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
ก. ร้านขายปลีก
ข. สถานีบริการ
ค. คลังน้ํามัน
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑)
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน ๒ แรงม้าขึ้นไป
(๗) การโม่ การบดชัน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
๑. การผลิต
๒. การล้าง
ก. ฟิล์มรูปถ่าย
ข. ฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
- ๒๑ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐

ลาดับ

รายการ
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคมีเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

๑๓.

กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
ก. ไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. เกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. ตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็ กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟูา
ก. การผลิต
ข. การซ่อม
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๑ ไร่
ข. พื้นที่เกิน ๑ ไร่
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่มากกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
(๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การก่อสร้าง ยกเว้นก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันตั้งแต่ ๕-๒๐ แรงม้า
- ๒๒ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐

ลาดับ

รายการ
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันมากกว่า ๒๐ แรงม้าขึ้นไป
(๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

- ๒๓ -

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
-

(แบบ กอ. ๑)
แบบคาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่……………………………………
วันที่……….เดือน……………………….พ.ศ…………..…….
ข้าพเจ้า……………………………………………………..อายุ………………ปี สัญชาติ…………….
อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………….………………….
แขวง/ตําบล…………………….เขต/อําเภอ…….…….………จังหวัด………….….…รหัสไปรษณีย์……………………….
โทรศัพท์…………………………………………หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...............................
.....................................................................................................................................................................
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล................................โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า............................
พื้นที่ประกอบกิจการ............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่................
หมู่ท.ี่ ....................ตําบล..................................อําเภอ....................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย.์ .....................................โทรศัพท์....................................
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอใบอนุญาต
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ
๔. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
๖. .................................................................................................................................................
แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………..………..…………..ผู้ขอรับใบอนุญาต
(………………..…….……..……….……….)
- ๒๔ -

(แบบ กอ. ๒)
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่…………….เลขที่…………./………….
อนุญาตให้…………………………………………สัญชาติ……………….อยู่บ้านเลขที่……………
หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………………………..ตําบล……………...………….
อําเภอ……………………………..จังหวัด……………………………โทรศัพท์……………….………………..…
ข้อ ๑) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท……………………………………………โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า………………………………………
ตั้งอยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………………..………
ตําบล…………………….อําเภอ…………………………….จังหวัด……………………………..
โทรศัพท์………………………….โทรสาร…………………………มีพื้นที่ประกอบการ………………..…...ตารางเมตร
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด……………...แรงม้า จํานวนคนงาน……………คน ทั้งนี้ ได้เสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต…………………บาท (………………………………..………….)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……………..เลขที…่ …………ลงวันที่………….เดือน…………………พ.ศ. …………….
ข้อ ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่ วไปที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้
๓.๑)……………………………………………………………………………………………
๓.๒)……………………………………………………………………………………………
๓.๓)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่…………….เดือน………………………….พ.ศ. …………………..
ออกให้ ณ วันที่…………….เดือน………………………พ.ศ. …………………..
(ลงชื่อ)………………………………………..
(…..……………………………………)
ตําแหน่ง…………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม
ใบเสร็จรับเงิน
วัน /เดือน /ปีที่ วัน / เดือน / ปี
ออกใบอนุญาต
ที่หมดอายุ
เล่มที่
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

คำเตือน ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สถานทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการ

- ๒๕ -

ลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(แบบ กอ. ๓)
แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่รับ.........................
เขียนที่…………………………………………
วันที่………….เดือน……………………พ.ศ. …………..…….
ข้าพเจ้า……………………………….…………………………..อายุ…………...ปี สัญชาติ………………………..……
อยู่บ้านเลขที่………..…..……หมู่ท…ี่ …………ตรอก/ซอย………………………….ถนน…………………………………..…….
แขวง/ตําบล……………………..……..……เขต/อําเภอ………………..…..…………..อบต. ………..……….………..………..
จังหวัด………………………..รหัสไปรษณีย.์ .............................หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………
ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล................................โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า............................
พื้นที่ประกอบกิจการ............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่................
หมู่ท.ี่ ....................ตําบล..................................อําเภอ....................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย.์ .....................................โทรศัพท์....................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้คือ
1) ใบอนุญาตเดิม
2) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
3) อื่น ๆ ...........................................................
3.1…………………………………………………………………………………………
3.2…………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………..………………….…..ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(………….…………..…………..……)

- ๒๖ -

(แบบ กอ.๔)
แบบคาขอหนังสือรับรองการแจ้ง
เขียนที่……………………………………
วันที่………เดือน……………………..พ.ศ. ………………
ข้าพเจ้า……………………………………………อายุ…………….ปี สัญชาติ……………………….
อยู่บ้านเลขที่……………...หมู่ท…ี่ ………ตรอก/ซอย………………………..ถนน…………………………….
แขวง/ตําบล…………………….เขต/อําเภอ……………………อบต. ……………………..
จังหวัด………………………………….หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………………..
๑) ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อประกอบกิจการ ประเภท…………………………………
……………………………………………ชื่อสถานที่ประกอบการ………………………………………
ตั้งอยู่บ้านเลขที่………หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………..ถนน………………ตําบล……………………….
จังหวัด………………………………..ต่อ……………………..(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)………………………….
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติ นี้
พร้อมคําขอนี้ ได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้วดังนี้ คือ
๒.๑) สําเนาบัตรประจําตัว………………………..………..(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
๒.๓) หลักฐานอื่น ๆ………………………………………………………………………………………
๒.๓.๑………………………………………………………………………………………………..
๒.๓.๒………………………………………………………………………………………………..
๒.๒) ……………………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………..…….………….………..ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
(……………………………………..……)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบรับแจ้ง
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….ตําแหน่ง…………………………………….
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล…………….. โทรศัพท์……………………………………………………
ได้รับคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง เลขที่ ……/………จาก(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………….
(…………………………………)
ตาแหน่ง…………………………………
- ๒๗ -

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

คาสั่งของพนักงานท้องถิ่น

จากการตรวจสอบคําขอ
( ) เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งได้
( ) เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
เพราะ…………………………………………
………………………………………………….……………..

( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

(ลงชื่อ)…………………..………..….เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(…………………………..……………)
ตําแหน่ง…………………………………
วันที่……../……../…………..

- ๒๘ -

(ลงชื่อ)……………………..………………
(……………………………………….)
ตําแหน่ง………………………………….….
วันที่……/………/……….

