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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส   

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลทอนหงสและนายอําเภอพรหมคีรี  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทอนหงสตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการท่ีขอบัญญัตินี้

กําหนดใหควบคุมตามขอ  ๖ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของ  หรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลทอนหงส 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

 (๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

 (๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวา

ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการฆา

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 
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 (๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่จําหนาย

อาหารการเรขาย  และการขายในตลาด 

 (๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว   

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตว 

 (๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอื่นใด

ตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๘)  การผลิตแบะแซ 

 (๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
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 (๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ

กระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๑๖)  การคั่วกาแฟ 

 (๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๑๘)  การผลิตผงชูรส 

 (๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ 

 (๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง  ๆ 

 (๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ 
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๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

 (๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  ๖  (๑) 

 (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖  (๑) 

 (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการใน  ๖  (๑) 

 (๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๖  (๑) 

 (๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย  

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 (๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
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 (๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

 (๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

 (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

 (๒)  การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร 

 (๓)  การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๔)  การอบไม 

 (๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

 (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙  (๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๕) การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

 (๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
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 (๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน 

การใหบริการ  ๙  (๑)   

 (๙) การจัดใหมกีารเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

 (๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือ

ส่ิงแวดลอม 

 (๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น 

 (๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน 

 (๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต  

๕  กี่ขึ้นไป 

 (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

 (๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 
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 (๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๗)  การผลิตชอลค  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  

ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ 

 (๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗  (๑) 

 (๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๗) การโม  การบดชัน 

 (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
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 (๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

 (๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

 (๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

๑๓. กิจการอื่น ๆ 

 (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนกิส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

 (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๙)  การกอสราง 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย 

เปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงสเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการดังตอไปนี้จะตองอยูหาง

จากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ   

ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดไมนอยกวาหารอยเมตร  ท้ังนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัย

หรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

  (๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

  (๕) กิจการที่เกี่ยวกับการสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

ขอ ๑๐ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอ  ๖  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชประกอบกิจการ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะหรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร 

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  
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เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ไอเสีย  ความสะเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองมีการปองกันและ 

กําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหนะของโรคติดตอใหถูกตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

  (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ 

  (๘) ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูใน

สถานท่ีนั้นและตองตั้งทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล

และส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) สถานท่ีเล้ียงสัตวที่ขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

  (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลทอนหงส 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารนอกจากตองปฏิบัติตามขอ  ๑๐  แลว  ตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ดวย 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

หมวด  ๒ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมหรือเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๓ 

การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอให เกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือ 

เปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบญัญตัินีม้ีผลใชบงัคบั  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามที่ตองการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 



หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  ก.อ.๑  ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานหากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

มาประกอบดวย 

  (๓)  ใบอนุญาตกอสรางอาคาร  (ถามี) 

  (๔)  แผนผังแสดงบริเวณสถานท่ีประกอบกิจการ 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

และผูรับมอบอํานาจกรณีเจาของกิจการไมสามารถมาย่ืนคําขอใบอนุญาตไดดวยตนเอง 

ขอ ๑๗ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้   

  (๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่ออกตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๘ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา  

สละสิทธิ์ 

ขอ ๑๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้แลวใหออกใบอนุญาตตามแบบ  ก.อ.๒  ที่กําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไข 

ท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  

และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอ

แกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน

นับแตวันไดรับคําขอ 



หนา   ๑๕๖ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจง 

การขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ 

ตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทอนหงส   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบ  ก.อ.๓  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  ดวย 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารบัใบอนุญาตสําหรบักรณีท่ีเปนการขอรบัใบอนญุาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

ติดตอและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทอนหงส 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



หนา   ๑๕๗ 
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ขอ ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดตามแบบ  ก.อ.๔  ท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน  

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  ก.อ.๒  ท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้  โดยประทับตราสีแดง 

คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิน่

ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

ใบแทนใบอนุญาตใหใชไดเทากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเตมิ  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติมหรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 



หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปด

คําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๐ ใหผูประกอบกิจการตามลักษณะในขอ  ๖  อยูในวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

เปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส 

ใหเจาของกิจการตามความในวรรคหนึ่ง  ดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน

เกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สันต ิ ศรีเมือง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทอนหงส 

 



 
 

 
บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลทอนหงส ์

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ที ่ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
 กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเลี้ยงสตัว์  

๑ การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  
 ก. จํานวนเกิน ๕๐ ตัว แต่ไมเ่กิน ๕๐๐ ตัว ๑๐๐ 
 ข. จํานวนเกิน ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๒๐๐ 
 ค. จํานวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป  ๓๐๐ 

๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม  
 ก. เกิน ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว ๑๐๐ 
 ข. เกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๒๐๐ 
 ค. เกิน ๕๐ ตัวขึ้นไป ๓๐๐ 

๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรอืธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี จะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือ ไม่ก็ตาม 

๕๐๐ 

 กิจการทีเ่กี่ยวกบัสตัว์และผลติภณัฑ์  
๔ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ

การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๕ การฟอกสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก  
 ก. โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๖ การสะสมเขาสตัว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๒๐๐ 
๗ การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขมันสัตว์ ๒๐๐ 
๘ การต้ม การตาก การเผาเปลอืกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
๒๐๐ 

๙ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรอืส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

 
 



 
 
๒ 

ที ่ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ต่อปี(บาท) 
๑๐ การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ 

การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็น
อาหารสัตว์ 

 

 ก. สถานที่ประกอบการท่ีมีเน้ือที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
 ข. สถานที่ประกอบการท่ีมีเน้ือที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

๑๑ การสะสมหรือการล้างคร่ัง ๕๐๐ 
 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  

๑๒ การผลิตเนย เนยเทียม ๕๐๐ 
๑๓ การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา  

เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 

๑๔ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 

๑๕ การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 

๑๖ การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 

๑๗ การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 

๑๘ การผลิตเส้นหมี ่ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 

๑๙ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ 
 



 
 
๓ 

ที ่ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ต่อปี(บาท) 
๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๒๑ การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๓๐๐ 

๒๒ การแกะ การล้างสัตว์ ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 

๒๓ การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๒๔ การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล  
 ก. การทํานํ้าตาลจากต้นมะพร้าว ๑๐๐ 
 ข. การทํานํ้าตาลจากสิ่งอ่ืน ๆ ๕๐๐ 

๒๕ การผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๑,๐๐๐ 
๒๖ การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู  

 ก. ปริมาณไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ๓๐๐ 
 ข. ปริมาณเกินกว่า ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๑,๐๐๐ 
 ค. ปริมาณเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๒๗ การค่ัวกาแฟ ๑,๐๐๐ 
๒๘ การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๒๙ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ 
๓๐ การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค  

 ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๓๑ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑๐๐ 

๓๒ การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ ๑๐๐ 
๓๓ การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 



 
 
๔ 

ที ่ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ต่อปี(บาท) 
๓๔ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ   

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๓๕ การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร ๑,๐๐๐ 
๓๖ การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
๑,๐๐๐ 

๓๗ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐ 
 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์

ชําระล้าง 
 

๓๘ การผลิต การโม ่การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  
 ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๓๙ การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ ๑,๐๐๐ 
๔๐ การผลิตสําสี ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๑,๐๐๐ 
๔๑ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 
๔๒ การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง ๑,๐๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
๔๓ การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่าย

อาหารและเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๔๔ การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ 
๔๕ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร  ๒,๐๐๐ 
๔๖ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  

 ก. ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ๑๐๐ 
 ข. เกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๕ แรงม้า ๒๐๐ 
 ค. เกิน ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๕ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ง. เกิน ๒๕ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๔๗ การผลิตยาสูบ ๒,๐๐๐ 
๔๘ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าว ด้วยเครื่องจักร ๑๐๐ 
๔๙ รถเกี่ยวข้าว ๓๐๐ 

 



 
 
๕ 

ที ่ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ต่อปี(บาท) 
๕๐ การผลิต การสะสมปุ๋ย  

 ก. สถานประกอบการค้าพ้ืนที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
 ข. สถานประกอบการค้าพ้ืนที่เกิน ๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๒๐๐ 

๕๑ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๕๒ การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
๕๓ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ๑๐๐ 
๕๔ การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในลําดับที ่๕๓ ๑,๐๐๐ 
๕๕ การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าช 
๕๐๐ 

๕๖ การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะ
อ่ืนใด ยกเว้นกิจการในลําดับที ่๕๓ 

๑,๐๐๐ 

๕๗ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน
ลําดับที ่๕๓ 

๑,๐๐๐ 

๕๘ การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๑๐,๐๐๐ 
 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

๕๙ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม 
ยานยนต์ 

๑,๐๐๐ 

๖๐ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรกลหรือเคร่ืองกล 

๕๐๐ 

๖๑ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

๕๐๐ 

๖๒ การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ ๒๐๐ 
๖๓ การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ ๓๐๐ 
๖๔ การปะ การเช่ือมยาง ๒๐๐ 
๖๕ การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ ๒๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับไม้  
๖๖ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ 
๖๗ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว  

หรือการตัดไม้ 
๕๐๐ 

๖๘ การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย  

๕๐๐ 

๖๙ การอบไม้ ๕๐๐ 
๗๐ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

  



 
 
๖ 

ที ่ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ต่อปี(บาท) 
๗๑ การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ ๓๐๐ 
๗๒ การผลิตกระดาษ ๆ ๑,๐๐๐ 
๗๓ การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน ๒๐๐ 

 กิจการเกี่ยวกับการบริการ  
๗๔ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ๕๐๐ 

๗๕ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
 

 ก. อาบ อบ นวด ๒,๐๐๐ 
 ข. นวดแผนโบราณ ๑๐๐ 
 ค. นวดฝ่าเท้า, กดจุด, เส้น ๑๐๐ 

๗๖ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้ 
บริการ ใน ลํา ดับที่  ๗๔  หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่า ด้วย
สถานพยาบาล 

๕๐๐ 

๗๗ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  
 ก. จํานวนห้องพักไม่เกิน ๕๐ ห้อง ๓๐๐ 
 ข. จํานวนห้องพักต้ังแต่ ๕๑ - ๒๐๐ ห้อง ๕๐๐ 
 ค. จํานวนต้ังแต่ ๒๐๑ ห้องขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

๗๘ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ
อ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 
 

 ก. มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๒๐ ห้อง ๓๐๐ 
 ข. มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ ๒๑ - ๕๐ ห้อง ๕๐๐ 
 ค. มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

๗๙ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 
๘๐ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ

กิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๒๐๐ 

๘๑ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการในลําดับที ่๗๔ 

๕๐๐ 

๘๒ การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

๘๓ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 

 
 

 ก. พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร ๑๐๐ 
 ข. พ้ืนที่เกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 
 ค. พ้ืนที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
 ง. พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ 
  



 
 
๗ 

ที ่ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ต่อปี(บาท) 
๘๔ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด 
เว้นแต่เป็นการให้บริการในลําดับที่ ๗๔ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

๘๕ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ๑,๐๐๐ 
๘๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ ๕,๐๐๐ 
๘๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์  และสิ่งแวดล้อม 
๑,๐๐๐ 

๘๘ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๓๐๐ 
 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
๘๙ การป่ันด้าย การกรอยด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป 
๕๐๐ 

๙๐ การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น ๕๐๐ 
๙๑ การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๙๒ การทอเสื่อ กระสอบ พรหม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๙๓ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ 
๙๔ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๑๐๐ 
๙๕ การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐ 
 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
๙๖ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๓๐๐ 
๙๗ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 
๙๘ การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ 
๙๙ การสะสม การผสมซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๓๐๐ 
๑๐๐ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑๐,๐๐๐ 
๑๐๑ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ ๑๐,๐๐๐ 
๑๐๒ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 
๑๐๓ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น  

ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  
๑๐,๐๐๐ 

๑๐๔ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑๐,๐๐๐ 
๑๐๕ การผลิตกระดาษทราย ๑๐,๐๐๐ 
๑๐๖ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑๐,๐๐๐ 
 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  
๑๐๗ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัว

ทําละลาย 
๑๐,๐๐๐ 



 
 
๘ 

ที ่ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ต่อปี(บาท) 
๑๐๘ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าช  
 ก. นํ้าหนักไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม ๕๐ 
 ข. นํ้าหนักเกิน ๑๐๐ – ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑๐๐ 
 ค. นํ้าหนักเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
๑๐๙  การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ 

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 

 ก. ปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ๑๐๐ 
 ข. ปริมาณเกิน ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ลิตร ๓๐๐ 
 ค. ปริมาณเกิน ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๕๐๐ 
 ง. ปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
๑๑๐ การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก ๑,๐๐๐ 
๑๑๑ การพ่นส ียกเว้นกิจการในลําดับที ่๕๙ ๑,๐๐๐ 
๑๑๒ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑,๐๐๐ 

๑๑๓ การโม ่การบดชัน ๕๐๐ 
๑๑๔ การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมส ี ๑,๐๐๐ 
๑๑๕  การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ๕๐๐ 
๑๑๖ การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 
๕๐๐ 

๑๑๗ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐ 
๑๑๘ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ 
๑๑๙ การผลิตนํ้าแข็งแห้ง  
 ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
๑๒๐ การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน

การผลิตดอกไม้เพลิง 
๑,๐๐๐ 

๑๒๑ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ 
๑๒๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๓๐๐ 
๑๒๓ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๓๐๐ 
 กิจการอ่ืน ๆ  
๑๒๔ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 
๑๒๕ การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
๓๐๐ 

๑๒๖ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๓๐๐ 
  



 
 
๙ 

ที ่ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ต่อปี(บาท) 
๑๒๗ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร ๑๐๐ 
๑๒๘ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๕๐๐ 
๑๒๙ การประกอบกิจการโกดังสินค้า  

 ก. พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
 ข. พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
 ค. พ้ืนที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๑๓๐ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๕๐๐ 
๑๓๑ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๓๐๐ 
๑๓๒ การก่อสร้าง (ผู้ประกอบการกิจการก่อสร้าง) ๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ก.อ.๑ 
คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

        เขียนที่................................................... 
     วันที่...............เดือน............................................พ.ศ...................... 
 ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ช่ือ......................................................................................... 
อายุ.................ปี สัญชาติ....................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................................. 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี.....................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย......................................ถนน............................
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ......................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท์............................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลทอนหงส์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
 ๑. สถานที่ประกอบกิจการช่ือ.......................................................................................ประกอบกิจการ 
ประเภท................................................................................................................................................................ 
 ๒. สถานที่ต้ังเลขที่..................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..........................ถนน........................................ 
แขวง/ตําบล............................ เขต/อําเภอ..............................จังหวัด.................................................................
โทรศัพท์..................................................จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ................................................ตารางเมตร 
 ๓. ผู้จัดการสถานที่แห่งน้ีคือ..............................................................อายุ.............ปี สัญชาติ................. 
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................................... 
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด..................................................... 
โทรศัพท์............................................................ 
 ๔. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 

๔.๑ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลให้นําสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 

๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๔.๓ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี) 
๔.๔ หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

(กรณีผู้ประกอบกิจการไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเองได้) 
๔.๕ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบกิจการ 

 ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(...........................................) 

 
 



 
 

ก.อ.๒ 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
 

เล่มที่..............เลขที่................/....................       ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทอนหงส์ 
           อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
           ๘๐๓๒๐ 
 
 อนุญาตให้ ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ช่ือ.................................................................................... 
อายุ.................ปี สัญชาติ...............บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่...................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย .........................ถนน......................................
แขวง/ตําบล.................เขต/อําเภอ................จังหวัด................................โทรศัพท์............................................. 
 ๑. ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท........................................................................... 
สถานประกอบกิจการช่ือ..........................................................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร 
 ๒. ต้ังอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่................ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท์........................................................... 
 ๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ..........................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่....................เลขที่......................... 
วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ.................................... 
 ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังน้ี 

๔.๑. ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทอนหงส์ เรื่อง การควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ........................... และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลทอนหงส์ 

๔.๒........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 ออกให้ ณ วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ...........................สิ้นอายุวันที่....................... 
เดือน................................................พ.ศ........................... 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................  
        (.................................................) 

             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



 
 

ก.อ.๓ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

        เขียนที่.................................................. 
      วันที่.............เดือน................................พ.ศ...................... 
 ข้าพเจ้า (   ) บุคคลธรรมดา (   ) นิติบุคคล ช่ือ...................................อายุ.......ปี สัญชาติ....................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี..............................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่……………….…………………… 
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.................................ถนน...........................แขวง/ตําบล.......................................... 
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด................................................โทรศัพท์............................................... 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ............................................
ตามใบอนุญาตเล่มที่...............เลขที่........../......... ออกเมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ.......................
สิ้นอายุวันที่.............เดือน.................................พ.ศ...............ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทอนหงส์ต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
 ๑. สถานที่ประกอบกิจการช่ือ.........................................................................ประกอบกิจการประเภท 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๒. สถานที่ต้ังเลขที่.......................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย................ถนน........................................... 
แขวง/ตําบล....................เขต/อําเภอ........................จังหวัด......................................โทรศัพท์.............................
จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ............................ตารางเมตร 
 ๓. ผู้จัดการสถานที่แห่งน้ีคือ.......................................................................อายุ............ปี สัญชาติ........ 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย....................................ถนน................................................... 
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด................................................ 
โทรศัพท์........................................ 
 ๔. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๔.๑ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลให้นําสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 

๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๔.๓ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี) 
๔.๔ หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

(กรณีผู้ประกอบกิจการไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเองได้) 
๔.๕ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 

 ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
            (...................................................) 
  

 



 
 

ก.อ.๔ 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
 

เขียนที่.............................................. 
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ..................................... 

 
  ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ช่ือ......................................................อายุ...........ปี 
สัญชาติ................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................................
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..................ถนน.......................................................
แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ................................จังหวัด................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.....................................โทรสาร...........................................ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วโดยมีรายละเอียด คือ 
 ๑. ใบอนุญาตเล่มที่............เลขที่.............ปี...........ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ......... 
 ๒. ช่ือสถานประกอบการ................................................ประกอบกิจการประเภท................................. 
ลําดับที่.........................................กําลังเคร่ืองจักร........................................แรงม้า จํานวนคนงาน..............คน 
 ๓. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่...................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน........................................ตําบล....................................อําเภอ.............................จังหวัด............................. 
โทรศัพท์...........................โทรสาร............................................. 
 ขอย่ืนคําขอรับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเน่ืองจาก
ใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น (   ) สูญหายหรือถูกทําลาย (    ) ชํารุดในสาระสําคัญโดยมีหลักฐาน
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 ๑. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
 ๒. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
 ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 
 ๔. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้นําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
พร้อมแสดงบัตรประจําตัวของผู้แทนนิติบุคคล 
 ๕. กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจมาแสดง 
 ๖. กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายให้นําหลักฐานการแจ้งความ ณ สถานีตํารวจในท้องที่มาแสดง 
 ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขอรับใบแทน 
              (..................................................)  
            
      


