
 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

และนายอําเภอทาอุเทน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบและคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวซึ่งขัด 

หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

------------------------------------------- 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการ 

ที่ เปนอันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางแสง”  หมายความวา  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางความรอน”  หมายความวา  สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือน 

อันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ 

ตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ของเสียอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย   

มลสารหรือส่ิงอื่นใด  ที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมี

ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือการใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการท่ีตองควบคมุ 

-------------------------------------------- 

ขอ ๖ ใหกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้   เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียงและการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ 

คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวของกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆาหรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช 

เพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม

หรือพืชอยางอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตมตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือโดยวิธีอื่นใด 

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนียเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ

   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุหรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  ผงชูรสหรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุแบะซะ 

   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสมหรือบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิตบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลีผลิตภัณฑจากสําลี 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักรหรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๗)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  (๖)  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตไวใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสีหรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสีหรืออัดฉีดยานยนต 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนวย  ซอมหรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบหรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคมีเคลือบเงาหรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถานหรือสะสมถาน 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแต เปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะหรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกตหรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิงหรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา   ตัดขน  รับเลี้ยง 

หรือรับฝากสัตวช่ัวคราว 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักรหรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุนหรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรมหรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผาหรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัดหรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑในแกว 

   (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือ

วัสดุอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซหรือสาร 

ตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหินหรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสมหรือบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสง  สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสมหรือบรรจุกาว 

  (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสมหรือขนสงไอโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๗ ผูดํา เนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองควบคุมภายในตําบลโนนตาล 

ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดตามขอบัญญัตินี้   รวมทั้ง

กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในทองท่ีที่กฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  สถานประกอบกิจการท่ีเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

หรือสถานประกอบกิจการท่ีมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

-------------------------------------------- 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา   

สถานเล้ียงเด็ก  สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีตองมีการคุมครอง

สุขภาพของประชาชนเปนพิเศษ  ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  

หรือจะตองมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะ 

และประเภทของสถานประกอบกิจการ  ท้ังนี้  ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณ 

ที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหมีน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ 

และจัดใหมีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ๆ  ดวยวิธีที่ เหมาะสม  เพ่ือไมกอใหเกิด 

ความเดือดรอนรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

ในกรณีท่ีมีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งการดําเนินการ  

ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  สถานประกอบกิจการนั้นตองดําเนินการตามท่ี

กฎหมายดังกลาวกําหนด 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  หรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงานตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

อาหารท่ีกําหนดตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ

กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  ปลอดภัย   

เปนสัดสวน  และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  

และไมกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ํ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไมต่ํ ากวาเกณฑ 

คุณภาพน้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน  รวมท้ังจัดใหมีภาชนะรองรับ 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

น้ําดื่มที่สะอาดและปราศจากส่ิงปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะ

การนําน้ํามาดื่มตองไมเกิดการปนเปอนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตอง จัดใหมีน้ํ า ใช ท่ีมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม 

ตอการประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  ไมรวมถึงน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต   

หมวด  ๔ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามยัและการปองกนัเหตุรําคาญ 

-------------------------------------------- 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ 

ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไว

โดยเฉพาะตามกฎหมาย  วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๙ สถานประกอบกิจการท่ีผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย 

หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่ชําระรางกายฉุกเฉิน  และที่ลางตาฉุกเฉิน 

ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๒๐ สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรท่ีมีสภาพที่ปลอดภัย

สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการ  และตองมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง  มั่นคง   

และปลอดภัย  โดยมีระบบปองกันอันตราย  และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตรายจาก

อุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรนั้น  ท้ังนี้   การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ  เครื่องมือ   

หรือเครื่องจักรตองเปนระเบียบไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน  และตองมีการดูแล  ตรวจสอบ 

และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 

ขอ ๒๑ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย  

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษ 

ทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความรอน  มลพิษทางความส่ันสะเทือน   

ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมปองกันมิใหเกิด 

ผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณ

ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

-------------------------------------------------------- 

ขอ ๒๓ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๔ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะ 

ท่ีเปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สํา เนาบัตรประ จําต ัวประชาชน /ขา ราชการ /พนัก งานรัฐ ว ิส าหกิจ   

และสําเนาทะเบียนบานของเจาของกิจการ/ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต 

  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และสําเนาทะเบียนบาน

ของผูจัดการ 

  (๓)  สําเนาทะเบียนบานของอาคารที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ 

  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 



 หนา   ๑๔๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕)  ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานที่แสดงวาที่ตั้งสถานประกอบการ

สามารถใชประกอบกิจการนั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

  (๖)  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  (กรณีผูขอรับ

ใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ) 

  (๗)  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

และผูรับมอบอํานาจกรณีเจาของกิจการไมสามารถย่ืนคําขอใบอนุญาตไดดวยตนเอง 

  (๘)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๙)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลประกาศกาํหนด

และเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๒๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด  โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ ๒๖ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 



 หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุในใบอนุญาตเดิม 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไว ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน

สิบหาวัน 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํ านาจออกคํา ส่ัง เ พิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว า 

ผูรับใบอนุญาต 



 หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแต 

เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ผูถูก ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

------------------------------------------------------- 

ขอ ๓๔ ผู ไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีอัตรา

คาธรรมเนียมท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาต

ครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนิน

กิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ 

ของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึง

กําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลโนนตาล 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

---------------------------------------------- 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ

ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุภวิทย  พรรณวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนตาล 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

  ๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  

        ๑) การเพาะพันธุ  เลี้ยงและการอนุบาลสัตวทุกชนิด  

๑.๑  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  

         -  ตั้งแต  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐ ตัว ๑๐๐ 

         -  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัว  แตไมเกิน ๒๐๐  ตัว ๓๐๐ 

         -  จํานวนตั้งแต  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป ๕๐๐ 

๑.๒  การเลี้ยงสุกร  

         -  ตั้งแต  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐ ตัว ๑๐๐ 

         -  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัว  แตไมเกิน ๒๐๐  ตัว ๓๐๐ 

         -  จํานวนตั้งแต  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป ๕๐๐ 

๑.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ  

         -  ตั้งแต  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ 

         -  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตัว ๓๐๐ 

         -  ตั้งแต  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป  ๕๐๐ 

 ๑.๔ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  

         -  ตั้งแต  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ 

         -  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒๐๐ 

         -  ตั้งแต  ๑,๐๐๑ ตัว  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตัว ๓๐๐ 

         -  ตั้งแต  ๕,๐๐๑ ตัวข้ึนไป ๕๐๐ 

๑.๖ การเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือจําหนายตั้งแต  ๕  บอ ๒๐๐ 

๑.๗  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน ๒๐๐ 

        ๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  

ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริหารในทางตรงหรือทางออม 

หรือไมก็ตาม 

๕๐๐ 

 ๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

๒.๑  การฆาสัตวหรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย หรือขาย

ในตลาด 

 

           -  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ 

           -  โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 
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๒.๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว ๕๐๐ 

๒.๓   การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐ 

๒.๔ การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว ๕๐๐ 

๒.๕ 

  

การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากเปลือก  กระดอง  กระดูก   

เขาหนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือ

กรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 

  

          - โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

          - โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๒.๖ 

  

การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ

อาหารสัตว 

 

         - สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

         - สถานประกอบการมีเนื้อท่ี  ๒๐๐ - ๖๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

         - สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๖๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๒.๗ การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง ๑,๐๐๐ 

 ๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๓.๑ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว      

ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

๓๐๐ 

๓.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา 

ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา   

หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๓๐๐ 

๓.๓ การผลิต สะสมหรือแบงบรรจ ุอาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผักผลไมหรือพืชอยางอ่ืน ๓๐๐ 

๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง  ตม

ตุน เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง ยาง  เผา   หรือโดยวิธีอ่ืนใด 

๓๐๐ 

๓.๕ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น ๒๐๐ 

๓.๖ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   

วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 

 - โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐ 

 - โดยใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

๓.๗ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตาหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

ท่ีคลายคลึงกัน 

 

๑๐๐ 

-๒- 
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๓.๘ การผลิต ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ ๑๐๐ 

๓.๙ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว ๑๐๐ 

๓.๑๐ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนียเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย 

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

๑๐๐ 

๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม ๑๐๐ 

๓.๑๒ การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ ๑๐๐ 

๓.๑๓ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๑๐๐ 

๓.๑๔ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน 

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

๑,๐๐๐ 

๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๑๐๐ 

๓.๑๖ การผลิต  สะสม  แบงบรรจุหรือขนสงน้ําแข็ง ๑๐๐ 

๓.๑๗ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก 

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

๕๐๐ 

๓.๑๘ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ๕๐๐ 

๓.๑๙ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  ผงชูรสหรือสารปรุงแตงอาหาร ๕๐๐ 

๓.๒๐ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  น้ําตาล น้ําเชื่อม ๓๐๐ 

๓.๒๑ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุแบะซะ ๓๐๐ 

๓.๒๒ การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๓๐๐ 

๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๓๐๐ 

๓.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 

 ๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง 

ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 

๔.๑ การผลิต โม บด ผสมหรือบรรจุยา  

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๕๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๔.๒ การผลิตบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง รวมท้ังสบู 

ท่ีใชกับรางกาย 

  

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๕๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๔.๓ การผลิต  บรรจุสําลีผลิตภัณฑจากสําลี  

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๕๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

-๓- 
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๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป  

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๕๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๕๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  

๕.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช ๑๐๐ 

๕.๒ การลาง อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ ๑๐๐ 

๕.๓ การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอ่ืน ๆ

ในทํานองเดียวกัน 

๑๐๐ 

๕.๔ การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักรหรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม ๑๐๐ 

๕.๕ การผลิตยาสูบ  

 - โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 - โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๕.๖ การขัด  กะเทาะหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย ๓๐๐ 

๕.๗ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๑๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓๐๐ 

๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช   ๑๐๐ 

๕.๙ การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด ๑,๐๐๐ 

 ๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

๖.๑ การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

 

 - โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 - โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๖.๒ การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน ๖.๑ 

๒,๐๐๐ 

๖.๓ การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๒,๐๐๐ 

๖.๔ การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด  

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตไวใน ๖.๑ 

๒,๐๐๐ 

-๔- 
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๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน ๖.๑ 

๒,๐๐๐ 

๖.๖ การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก หรือลางแร ๒,๐๐๐ 

  ๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

๗.๑ การตอ ประกอบ  เคาะ ปะผุ  พนสีหรือพนสารกันสนิมยานยนต  

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๑๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒๐๐ 

๗.๒ การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล ๑,๐๐๐ 

๗.๓ การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกล 

๒๐๐ 

๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  

เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๒,๐๐๐ 

๗.๕ การลาง  ขัดสี  เคลือบสีหรืออัดฉีดยานยนต ๑๐๐ 

๗.๖ การผลิต  สะสม  จําหนวย  ซอมหรืออัดแบตเตอรี่ ๑๐๐ 

๗.๗ การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ ๑๐๐ 

๗.๘ การผลิต  ซอม  ประกอบหรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช ๑๐๐ 

๗.๙ การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

๑๐๐ 

  ๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๒๐๐ 

๘.๒ การเลื่อย  ซอย  ขัด ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร  

 - เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑  แรงมา  ๒๐๐ 

 - เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐ 

 - เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๘.๓ การผลิต  พน  ทาสารเคมีเคลือบเงาหรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

 

 - เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑  แรงมาลงมา ๒๐๐ 

 - เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๑  แรงมา  แตไมเกิน ๕  แรงมา ๕๐๐ 

 - เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๘.๔ การอบไม ๕๐๐ 

๘.๕ การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป ๓๐๐ 
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๘.๖ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ ๓๐๐ 

๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๓๐๐ 

๘.๘ การเผาถานหรือสะสมถาน  

 ก. ขายสง  

   - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๑๐๐ 

   - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  ๒๐๐ 

 ข. ขายปลีก  

   - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๑๐๐ 

   - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  ๒๐๐ 

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒๐๐ 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๑,๐๐๐ 

๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน   ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต 

เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

๒๐๐ 

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอ่ืน

ในทํานองเดียวกัน 

 

 - ตั้งแต  ๑๐  หอง ๓๐๐ 

 - ตั้งแต  ๑๑  หอง แตไมเกิน  ๓๐  หอง ๕๐๐ 

 - ตั้งแต  ๓๑  หองข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

 - ตั้งแต   ๑๐ - ๒๐  หอง ๒๐๐ 

 - ตั้งแต  ๒๑ - ๓๐  หอง ๓๐๐ 

 - ตั้งแต  ๓๑ - ๔๐  หอง ๔๐๐ 

 - ตั้งแต  ๔๑ - ๕๐  หอง ๕๐๐ 

 - ตั้งแต  ๕๑ หองข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐ 
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๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะหรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๓๐๐ 

๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑ 

๕๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเกตหรือโรเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

๓๐๐ 

๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๑๐๐ 

๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๒๐๐ 

๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่งหรือตูเกม ๑,๐๐๐ 

๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๒๐๐ 

๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐ 

๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ 

๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๓๐๐ 

๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๓๐๐ 

๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๓๐๐ 

๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยง 

หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

๒๐๐ 

 ๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

๑๐.๑ การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักรหรือทอผาดวยก่ีกระตุก  ๑๐๐ 

๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย นุนหรือใยสังเคราะห ๒๐๐ 

๑๐.๓ การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรมหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

๑๐.๕ การเย็บ  ปกผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  

 - ตั้งแต ๕ - ๑๐  เครื่อง ๑๐๐ 

 - ตั้งแต ๑๑ - ๒๐  เครื่อง ๓๐๐ 

 - ตั้งแต ๒๑  เครื่องข้ึนไป ๕๐๐ 

๑๐.๖ การพิมพผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๑๐๐ 

๑๐.๗ การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๑๐๐ 

๑๐.๘ การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๑๐๐ 
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  ๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  

 - โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 - โดยใชเครื่องจักร ๒๐๐ 

๑๑.๒ การระเบิด  โม  บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 

๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

 - ไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐ 

 - เกินกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 

๑๑.๔ การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด 

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑.๒ 

 

 - ตั้งแต  ๑ - ๓  ตัน ๑,๐๐๐ 

 - ตั้งแต  ๓ - ๕  ตัน ๒,๐๐๐ 

 - ตั้งแต  ๕  ตันข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 

๑๑.๖ การเลื่อย  ตัดหรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑตาง ๆ ๑,๐๐๐ 

๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรือเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๑,๐๐๐ 

๑๑.๙ การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ 

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย ๑,๐๐๐ 

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑในแกว ๑,๐๐๐ 

๑๑.๑๒ การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัสดุอ่ืนใด  

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๕ 

๑,๐๐๐ 

  ๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก 

และสารเคมีตาง ๆ 

 

๑๒.๑ การผลิต  สะสม  บรรจุ หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําละลาย 

๕,๐๐๐ 

๑๒.๒ การผลิต สะสม  กลั่น  หรือขนสงกาซ   

 ก. กาซหุงตม  

 -  ไมเกิน  ๒๐  ถัง ๕๐๐ 

 -  เกินกวา  ๒๐  ถังข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ข. กาซออกซิเจน  กาซอาเซททีลีน ๒,๐๐๐ 

๑๒.๓ การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม ๕,๐๐๐ 

๑๒.๔ การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหินหรือถานโคก 

 

๑,๐๐๐ 

-๘- 



ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๗.๑ ๓๐๐ 

๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 

 ก. โดยไมไดใชเครื่องจักร   ๕๐๐ 

 ข. โดยใชเครื่องจักร  

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 

๑๒.๗ การโม  สะสมหรือบดชัน ๒,๐๐๐ 

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐ 

๑๒.๙ การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร ๓๐๐ 

๑๒.๑๐ การเคลือบ  ชุบดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 

๑๒.๑๒ การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ 

๑๒.๑๔ การผลิต สะสม  บรรจุ  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

๓,๐๐๐ 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๖ การผลิต  สะสม  บรรจุ ขนสง สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค ๕๐๐ 

๑๒.๑๗ การผลิต  สะสมหรือบรรจุกาว ๕๐๐ 

  ๑๓. กิจการอ่ืน ๆ  

๑๓.๑ การพิมพหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  

 ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันต่ํากวา  ๒  แรงมา ๕๐๐ 

 ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ตั้งแต ๒  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๑๓.๒ การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  ๒,๐๐๐ 

๑๓.๓ การผลิตเทียน  หรือเทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓๐๐ 

๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือถายเอกสาร ๓๐๐ 

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช  

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐ - ๔๐  ตารางเมตร  ๕๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๔๐  ตารางเมตรข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 

-๙- 



ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา  

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๕๐ - ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีมากกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

๕๐๐ 

๑๓.๘ การพิมพ  เขียน  พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ  

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๕๐ - ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

 - สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีมากกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๑,๐๐๐ 

๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค ๕๐๐ 

๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากยาง ๕๐๐ 

๑๓.๑๓ การผลิต  สะสมหรือขนสงไอโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐ 

 

-๑๐- 



แบบคํารับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

        เขียนท่ี…………………………………………………….. 

       วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.............   

 ขาพเจา  (  ) บุคคลธรรมดา   (    ) นิติบุคคล  ชื่อ.........................................................................................

อายุ....................ป  สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี...............................................................  

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................  

แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด....................................................  

หมายเลขโทรศัพท...................................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

โนนตาลตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

๑. สถานท่ีประกอบการชื่อ............................................................................................................................ 

ประกอบกิจการประเภท................................................................................................................................................ 

๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...................................ถนน................................

แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด....................................... 

โทรศัพท............................................................จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ...................................................ตารางเมตร 

 ๓. ผูจัดการสถานท่ีประกอบการชื่อ.....................................................................................อายุ...................ป 

สัญชาติ.....................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................

ถนน................................แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ..........................................................

จังหวัด....................................... โทรศัพท............................................................ 

 ๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวย  ดังนี้  

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบาน 
     ของเจาของกิจการ/ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบาน 
     ของผูจัดการ 

   สําเนาทะเบียนบานของอาคารท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

               (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานท่ีใชแสดงวาท่ีตั้งสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการ 

               นั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

   หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ใน 

               อาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
   หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  
               (กรณีเจาของกิจการไมสามารถยื่นคําขอใบอนุญาตไดดวยตนเอง) 
 
 
 

คําขอเลขท่ี............/................. 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

   เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลประกาศกําหนดและเผยแพรให 
               ประชาชนทราบ  ระบุ............................................................................................................................ 
 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

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

                 (.....................................................) 

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 

 

  



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ. ................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

๑)............................................................................................................ 

๒)............................................................................................................ 

๓)............................................................................................................ 

๔)............................................................................................................ 

 

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

       (...............................................................) 

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

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ. .................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

๑)............................................................................................................ 

๒)............................................................................................................ 

๓)............................................................................................................ 

๔)............................................................................................................ 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........................วัน

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

       (........................................................) 

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



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้...............................................................................    

....................................................................................................................................................................................   

 (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ...............................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................... 

 

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

               (.............................................) 

     ตําแหนง..........................................................วันท่ี........../........../........ 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

           (......................................................) 

     ตําแหนง.........................................................วันท่ี......../............./.......... 



 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี.................เลขท่ี....................../...................... 
 

 อนุญาตให (   ) บุคคลธรรมดา   (    ) นิติบุคคล ชื่อ.......................................................................................

สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................................................

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี........................ หมูท่ี...............ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................

แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.....................................................

โทรศัพท........................................................................ 

 ๑. ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...................................................................................

สถานประกอบกิจการชื่อ....................................................................พ้ืนท่ีประกอบกิจการ.........................ตารางเมตร  

๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................  

แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................   

โทรศัพท..............................................โทรสาร...................................  

๓. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด........................................แรงมา  จํานวนคนงาน........................................คน   

๔. คาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ..........................บาทตอป (......................................................................)  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน.................................พ.ศ.................... 

   ๕. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.............และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

 ๖. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

 ๖.๑....................................................................................................................................................... 

 ๖.๒........................................................................................................................................................ 

 ๖.๓........................................................................................................................................................ 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี........................เดือน....................................พ.ศ. ...........................   

  ออกให  ณ  วันท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ...................... 
 

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

             (..........................................) 

     ตําแหนง..........................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

คําเตือน  (๑) ผูรบัใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี 

                 ประกอบกิจการ หากฝาฝนตองมีโทษ  

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
(มีตอดานหลัง) 



รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 
 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก 

ใบอนุญาต 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงาน 

ทองถิ่น 

 

เลมท่ี 
 

เลขท่ี 

 

วัน/เดือน/ป 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

(ดานหลัง) 



แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
 

        เขียนท่ี…………………………………………………….. 

       วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.............   

 ขาพเจา  (  ) บุคคลธรรมดา   (    ) นิติบุคคล  ชื่อ.........................................................................................

อายุ....................ป  สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี...............................................................  

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................  

แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด....................................................  

หมายเลขโทรศัพท...................................................................... 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามใบอนุญาตเลมท่ี......................

เลขท่ี.........................../........................ออกเม่ือวันท่ี......................เดือน.........................................พ.ศ.......................

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

๑. สถานท่ีประกอบกิจการชื่อ........................................................................................................................ 

ประกอบกิจการประเภท................................................................................................................................................ 

๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...................................ถนน................................

แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด....................................... 

โทรศัพท............................................................จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ...................................................ตารางเมตร 

 ๓. ผูจัดการสถานท่ีประกอบกิจการชื่อ.................................................................................อายุ...................ป 

สัญชาติ.....................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................

ถนน................................แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ..........................................................

จังหวัด....................................... โทรศัพท............................................................ 

 ๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย  ดังนี้  

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบาน 

     ของเจาของกิจการ/ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบาน 

     ของผูจัดการ 
   สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

               (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานท่ีใชแสดงวาท่ีตั้งสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้น 

                ไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

   หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ใน 

                อาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
   หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

                (กรณีเจาของกิจการไมสามารถยื่นคําขอใบอนุญาตไดดวยตนเอง) 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
   เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลประกาศกําหนดและเผยแพรให 
               ประชาชนทราบ 



ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

                 (................................................) 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ. ................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

๑)............................................................................................................ 

๒)............................................................................................................ 

๓)............................................................................................................ 

๔)............................................................................................................ 
 

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

       (...............................................................) 

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

 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ. .................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

๑)............................................................................................................ 

๒)............................................................................................................ 

๓)............................................................................................................ 

๔)............................................................................................................ 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........................วัน

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 

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

       (........................................................) 

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



 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 

  

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ      (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

     (   )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต      (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

     (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ...........................  

........................................................................................  

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

        (...................................)                       (...................................................) 

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

          วันท่ี........../............/............                          วันท่ี............/............/............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

เขียนท่ี…………………………………………………….. 

       วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.............   

 ขาพเจา  (  ) บุคคลธรรมดา   (    ) นิติบุคคล  ชื่อ.........................................................................................

อายุ....................ป  สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี...............................................................  

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................  

แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด....................................................  

หมายเลขโทรศัพท..................................................โทรสาร........................................................ไดรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพแลวโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 ๑. ใบอนุญาตเลมท่ี...........เลขท่ี............./................ออกเม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ................. 

 ๒. ชื่อสถานท่ีประกอบการ.....................................................ประกอบกิจการประเภท................................... 

กําลังเครื่องจักร.....................................แรงมา  จํานวนผูปฏบิัติงาน...........................................คน 

๓. สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...................................ถนน................................

แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด....................................... 

โทรศัพท............................................................โทรสาร................................................................................................ 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจาก

ใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน  (   ) สูญหาย  (  ) ถูกทําลาย  (   ) ชํารุดในสาระสําคัญ  โดยมีหลักฐาน

เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบาน 

     ของเจาของกิจการ/ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบาน 

     ของผูจัดการ 
   สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

               (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานท่ีใชแสดงวาท่ีตั้งสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้น 

               ไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

   หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ใน 

               อาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
   หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

                (กรณีเจาของกิจการไมสามารถยื่นคําขอใบอนุญาตไดดวยตนเอง) 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
   เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลประกาศกําหนดและเผยแพรให 
                ประชาชนทราบ 

   ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ) 
   
 
 
 
 
 



ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

           (........................................................) 
 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ. ................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

๑)............................................................................................................ 

๒)............................................................................................................ 

๓)............................................................................................................ 

๔)............................................................................................................ 
 

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

       (...............................................................) 

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

 
 

สวนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ. .................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

๑)............................................................................................................ 

๒)............................................................................................................ 

๓)............................................................................................................ 

๔)............................................................................................................ 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........................วัน

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 

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

       (........................................................) 

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

 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 

  

จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับใบแทน

ใบอนุญาต 

     (   )  อนุญาตใหใบแทนใบอนุญาต 

     (   )  ไมอนุญาตใหใบแทนใบอนุญาต 

     (   )  เห็นสมควรใหใบแทนใบอนุญาต        

     (   )  เห็นสมควรไมใหใบแทนใบอนุญาต  เพราะ

....................................................................................... 

 

   

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

        (...................................)                       (............................................) 

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

          วันท่ี........../............/............                          วันท่ี............/............/............. 

 



ใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

เลมท่ี.................เลขท่ี....................../...................... 
 

 อนุญาตให (   )  บุคคลธรรมดา (   )  นิติบุคคล ชื่อ.........................................................................................

สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................................................

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี........................ หมูท่ี...............ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................

แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.....................................................

โทรศัพท........................................................................ 

 ๑. ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...................................................................................

สถานประกอบกิจการชื่อ....................................................................พ้ืนท่ีประกอบกิจการ.........................ตารางเมตร  

๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................  

แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................   

โทรศัพท..............................................โทรสาร...................................  

๓. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด........................................แรงมา  จํานวนคนงาน........................................คน   

๔. คาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ..........................บาทตอป (......................................................................)  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน.................................พ.ศ.................... 

   ๕. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.......................และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 
  

 ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี........................เดือน....................................พ.ศ. ...........................   

 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ...................... 

 

 

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

              (.........................................................) 

     ตําแหนง.....................................................................เจาพนกังานทองถ่ิน 

 



แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 
 

        เขียนท่ี............................................................   

      วันท่ี....................เดือน.......................................พ.ศ. ............... 

 ขาพเจา.......................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ.......................................   

อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................  

แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ..............................อบต. ...............................................................  

จังหวัด......................................................................หมายเลขโทรศัพท.......................................................................  

 ๑)  ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท............................................................  

ชื่อสถานท่ีประกอบการ.................................................................................................................................................  

ตั้งอยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตําบล.......................  

อําเภอ........................................จังหวัด..................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

 ๒)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  เรื่อง  

การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.....................พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานมาดวยแลว ดังนี้    

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบานของ    
     เจาของกิจการ/ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบานของ  
     ผูจัดการ 

   สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

               (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานท่ีใชแสดงวาท่ีตั้งสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้น 

               ไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

   หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ใน 

               อาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
   หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

               (กรณีเจาของกิจการไมสามารถยื่นคําขอใบอนุญาตไดดวยตนเอง) 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
   เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลประกาศกําหนดและเผยแพรให 
               ประชาชนทราบ 
 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

        (......................................) 



สวนของเจาหนาท่ี 

แบบคําขอหนังสือรับการแจง 

 

เลขท่ี..............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ. ................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

๑)............................................................................................................ 

๒)............................................................................................................ 

๓)............................................................................................................ 

๔)............................................................................................................ 
 

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

       (.............................................................) 

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

 
 

สวนของผูขอหนังสือรับรองการแจง 

  
 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ. .................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

๑)............................................................................................................ 

๒)............................................................................................................ 

๓)............................................................................................................ 

๔)............................................................................................................ 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........................วัน

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 

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

       (........................................................) 

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



 

ใบรับแจง 

 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหนง........................................................  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  โทรศัพท  ๐ ๔๒๐๕ ๐๒๑๒ 

ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  เลขท่ี.........../...........จาก (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
 

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

             (...................................................) 

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 
  

จากการตรวจสอบคําขอ      

     (   )  สมควรออกหนังสือรับแจง 

(   )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได      (   )  ไมสมควรออกหนังสือรับแจง   

(   )  ไมสมควรออกหนังสือรับแจง  เพราะ  

........................................................................................ 

 

 

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

        (...................................)                       (.....................................................) 

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

          วันท่ี........../............/............                          วันท่ี............/............/............. 
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