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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลเมืองทุงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  

และนายอําเภอสุวรรณภูมิ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุงตั้งแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองทุง 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

     (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

     (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

     (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวหรอืธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดยีวกนั

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้   จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตวการสะสม  หนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 
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     (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

     (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผา  เปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหารการเรขายและการขายในตลาด 

     (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตวหรือสวนอื่น ๆ 

     (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสมการบรรจุการสะสม  หรือการกระทําอื่นใด

ตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

     (๒.๘)  การสะสมหรือลางครั่ง 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้ําดื่ม 

     (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

     (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดองหรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตากหรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอกหมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  การเรขายการขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

     (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

     (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
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    (๓.๑๐)  การประกอบกิจการ  ทําการ  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

    (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

    (๓.๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

    (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

    (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

    (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

    (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

    (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

    (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไมหรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

    (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

    (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

    (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

    (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค

ในครัวเรือน 

    (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑอุปกรณการแพทยเครื่องสําอางผลิตภัณฑชําระลาง 

      (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

      (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 
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      (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

      (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

      (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับเกษตร 

     (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

     (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

     (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

     (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเกี่ยวขาว  นวดขาว  สีขาว 

ดวยเครื่องจักร 

     (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

     (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

     (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

     (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๖.๑) 
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     (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๗)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

     (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

     (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

     (๗.๖)  การปะยาง  เชื่อมยาง 

     (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้วหรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร  

เคลือบเงา  สี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

     (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

     (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน  ยกเวนการผลิตเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน 

  (๙)  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
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    (๙.๑)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๒)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๓)  การประกอบกิจการโรงแรม  รีสอรท  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๔)  การประกอบกจิการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ทํานองเดียวกัน 

    (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

    (๙.๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันเพ่ือการคา  เวนแตเปนการแสดงตามงานประเพณีงานบุญท่ีจัดขึ้น 

เปนครั้งคราว 

    (๙.๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๘)  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่นใน

ทํานองเดียวกัน 

    (๙.๙)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  รานอินเทอรเน็ต  เกมออนไลน 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๑๐.๒)  การสะสม  ปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 
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      (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

      (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

      (๑๐.๕)  การเย็บผาหรือปกผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

      (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

      (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

      (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

      (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

      (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

      (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

      (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

      (๑๑.๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

      (๑๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

    (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียมถานหินสารเคมี 

      (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

      (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  หรือแกส 
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      (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

      (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

      (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

      (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

      (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

      (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

    (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

    (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

    (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

 (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

       (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อุปกรณไฟฟา 

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
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  (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

  (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

  (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

  (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

  (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

  (๑๓.๙)  การประกอบกิจการกอสรางท่ีซึ่งมี  ๕  แรงงานขึ้นไป 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองมีการควบคุม  ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะซึ่งเจาหนาที่ทองถิ่นกําหนดไวตามความเหมาะสม  และตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  

ศาสนสถานโบราณ  สถานโรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานอื่น ๆ  ไมนอยกวา   

๕๐๐  เมตร  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการ 

ที่ไมเขาขายเปนโรงงานสถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานท่ีตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด   

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ   ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได  

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอและมีปาย  หรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 
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  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

  (๔)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอพัก  ซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร

มีลักษณะเรียบไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๕)  การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเหตุรําคาญ 

  (๖)  ตองมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียหรือกากของเสียใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองทุงกําหนด 

  (๗)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขังหรือปลอยสัตวกวางพอ  และจัดสถานท่ีใหอยูในสภาพ 

ที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน  และไมกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตว  และใหมีการเก็บ

รวบรวมกําจัดมูลสัตว  เศษอาหาร  ซากสัตวใหไดสุขลักษณะ 

ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูรับใบอนุญาตงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่กําหนดในขอ  ๘  ไดตามที่ เห็นสมควร  และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขใหผูขออนุญาตปฏิบัติ 

เปนการเฉพาะรายไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมีวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ  ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม  และเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 
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   (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  และตอง

ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลง  และสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือน 

ตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

     (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอให เกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุม  และปองกันมิ ให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน  และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
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กรณีผูประกอบกิจการใดเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในตําบลเมืองทุงแตมีสถานประกอบกิจการที่อยู 

นอกเขตตําบลเมืองทุง  ซึ่งอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือนมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ํา

ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผล

กระทบใหเกิดเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนตําบลเมืองทุงผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองทุงประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตอง 

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง  

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองทุงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองทุง 
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ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับ

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๙ คํา ส่ังพักใช ใบอนุญาตและคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให ทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแต เวลาท่ีคําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตการคาซึ่งอาจเปนอันตรายแกสุขภาพที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้ 

ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้นและเมื่อส้ินอายุใบอนุญาตนั้นแลวใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สวาท  คําสระค ู

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองทุง 



 
คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

        เขียนท่ี....................................................... 
       วันท่ี............เดือน........................พ.ศ........................ 
 ขาพเจา.....................................................อายุ.......................ป  สัญชาติ..................................................... 

บานเลขท่ี........................หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..................... 
โทรศัพท....................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................................ 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................................... 
................................................................................................................................................................................... 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา....................................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.....................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.......................... 
หมูท่ี....................ตําบล...................................อําเภอ........................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท................................................ 
 พรอมคําขอนี้ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
   สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  (ถามี) 
   ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร 
   หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี).............................................................................................. 
 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 

 

 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

เลขท่ีรับ................. เลขท่ี................... 

แบบ กอ. 1 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(........)  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

        (.........................................................) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง   



                                                      
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลมท่ี..............เลขท่ี.................ป................... 
 
 อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ...............................................อายุ............ป  สัญชาติ..................
เลขประจําตัวประชาชน................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี……………..……หมูท่ี.........................  
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต…………..…….......................จังหวัด..........................................
โทรศัพท............................................โทรสาร.................................................. 
 ขอ  1  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายสุขภาพประเภท............................................................................... 
ลําดับท่ี................คาธรรมเนียม.....................................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขท่ี............................ 
ลงวันท่ี..................เดือน..........................พ.ศ.................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.......................................... 
……………………………………..พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร.....................แรงมา 
จํานวนคนงาน...........................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี....................หมูท่ี.................ตําบล.......................................... 
อําเภอ.........................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท........................................ 
โทรสาร.............................. 
 ขอ  2  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  (1)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถ่ิน 
  (2)  ปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย 
ตอสุขภาพ  2559   

(3)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบใหแจงเจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี................เดือน......................................พ.ศ..................................... 
 
  ออกให  ณ  วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ............... 
 
 
      ลงชื่อ................................................................. 
             (..............................................................) 
                เจาพนักงานทองถ่ิน 
         

 
 

แบบ กอ. 2 



แบบ  กอ. 3 
คําขอตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ีรับ.....................               เลขท่ี..................... 
 
        เขียนท่ี....................................................... 
       วันท่ี...............เดือน............................พ.ศ............... 
 ขาพเจา...............................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ............................ 
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี..............ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด.......................
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท..............................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................. 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.................................. 
................................................................................................................................................................................. 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา....................................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ...........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน..................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี............................ 
หมูท่ี...........................ตําบล..................................อําเภอ......................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท............................................... 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย  (ถามี) 
3. หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี)  ....................................................... 
 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

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

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตใหประกอบกิจการตอได 

(.......)  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการตอ 

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

(……………………………………………….) 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง   

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



แบบ  กอ. 4 
คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เลขท่ีรับ..................                เลขท่ี..................... 
 
        เขียนท่ี....................................................... 
       วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ..................... 
 ขาพเจา................................................................อายุ......................ป  สัญชาต.ิ......................................... 
อยูบานเลขท่ี.........หมูท่ี........ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท..........................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.............................................. 
 โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา............................................................................................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ..............................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน....................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี....................... 
หมูท่ี.......................ตําบล.................................อําเภอ.......................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท................................................... 
 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง............................................................................. 
ดวยขาพเจามีความประสงค..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
            

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

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาต 

(.......)  ไมอนุญาต 

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

  (……………………………………………….) 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง   

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



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2559 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สตางค 

1.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

1.1 การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

1.1.1  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

   ก.  จํานวน  7  ตัว  ถึง  9  ตัว 

   ข.  จํานวนตั้งแต  10  ตวัข้ึนไป 

 
 

100 

200 

 
 

- 
- 

 1.1.2  การเลี้ยงสุกร   

    ก.  จํานวน  15 - 30  ตัว 200 - 
    ข.  จํานวน  ตั้งแต  31 - 50  ตัว 300 - 
    ค.  จํานวน  51 - 80  ตัว 500 - 
    ง.  จํานวนเกิน  80  ตัวข้ึนไป 1,000 - 
 1.1.3  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก   

       ก.  จํานวนตั้งแต  100 - 300  ตัว 100 - 
    ข.  จํานวนตั้งแต  301 - 500  ตัว 200 - 
    ค.  จํานวนตั้งแต  501 - 1,000  ตัว 300 - 
    ง.  จํานวนตั้งแต  1,001 - 3,000  ตัว 500 - 
    จ.  จํานวนตั้งแต  3,001 - 5,000  ตัว 1,000 - 
    ฉ.  เกิน  5,000  ตัว  (ตัวละ  1  บาท  รวมแลวไมเกิน  10,000  บาท)   
 1.1.4  การเลี้ยงสัตวน้ํา  กระชังปลา  บอหรือกระชังละ 100 - 
 1.1.5  สัตวเลื้อยคลาน  (ตัวละ  50  บาท  รวมแลวไมเกิน  10,000  บาท)     
 1.1.6  การเลี้ยงแมลง  กระชัง  คอกละ 50 - 

1.2 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานมตัวละ 10 - 
1.3 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด   

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชน
ของกิจการนั้นจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง 

หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

3,000 - 

2.  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

2.1 การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายใน
ตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

150 - 

2.2 การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ท่ียังไมไดฟอก 500 - 
2.3 การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 500 - 
2.4 การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 500 - 
2.5 การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

500 - 
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2.6 การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  
หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอ่ืน  ๆ  ของสัตว 

500 - 

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 500 - 
  ข.  โดยใชเครื่องจักท่ีมีกําลังต่ํากวา  5  แรงมาลงมา 200 - 
  ค.  ไมใชเครื่องจักร 100 - 

2.7 การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 
หรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 500 - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมาแตไมเกิน  5  แรงมา 200 - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 100 - 

2.8 การสะสมหรือลางครั่ง 500 - 
3.  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

3.1 การผลิตเนย  เนยเทียม 200 - 
3.2 การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู   

ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

3.3 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

3.4 การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

3.5 การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว  
พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

3.6 การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 200 - 

3.7 การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เตาฮวย   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 200 - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 100 - 
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3.8 การผลิตแบะแซ 200 - 
3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ  ภาชนะอ่ืนใด   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 - 

3.10 การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 200 - 

3.11 การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

2,000 - 

3.12 การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   
บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

5,000 - 

3.13 การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  (ยกเวนภายในครอบครัว) 1,000 - 
3.14 การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 1,000 - 
3.15 การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 10,000 - 
3.16 การค่ัวกาแฟ 500 - 
3.17 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 500 - 
3.18 การผลิตผงชูรส 1,000 - 
3.19 การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 300 - 
3.20 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

3.21 การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   200 - 
3.22 การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 100 - 
3.23 การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 200 - 
3.24 การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร 1,000 - 
3.25 การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

300 - 

3.26 การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกําลังตั้งแต  5  แรงมาข้ึนไป 500 - 
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4.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

4.1 การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   

  ก.  เครื่องจักท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 500 - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 300 - 

4.2 การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางตาง ๆ   

1,000 - 

4.3 การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 1,000 - 
4.4 การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 1,000 - 
4.5 การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   1,000 - 

5.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

5.1 การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 100 - 

5.2 การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 1,000 - 
5.3 การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน  ๆ   

ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

2,000 - 

5.4 การสีขาวดวยเครื่องจักร  (โรงสีขาว)   

  ก.  ไมเกิน  20  แรงมา 200 - 
  ข.  เกิน  20  แรงมา 500 - 

5.5 การผลิตยาสูบ   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 - 

5.6 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียวขาวนวดขาว  สีขาว
ดวยเครื่องจักร 

  

  ก.  รถเก่ียวขาว  รวมท้ังรถเก่ียวขาวท่ีนําเขามาภายในตําบล 1,000  

  ข.  รถเก่ียวขาวขนาดเล็ก  (คูโบตา) 500  

  ค.  การนวดขาว 200  

5.7 การผลิต  การสะสมปุย 500 - 
5.8 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 1,000 - 
5.9 การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 1,000 - 
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6.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

6.1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ 
หรือเครื่องใชตาง ๆ   

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 200 - 

6.2 การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน
ลําดับท่ี  6.1 

1,000 - 

6.3 การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการ 

ในลําดับท่ี  6.1 

500 - 

6.4 การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล
หรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน  ลําดับท่ี  6.1 

500 - 

6.5 การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวน
กิจการในลําดับท่ี  6.1 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 500 - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 200 - 

6.6 การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 1,000 - 
7.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

7.1 การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร 

กันสนิมยานยนต 
500 - 

7.2 การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ   
หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

1,000 - 

7.3 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม
หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

  

  ก.  จักรยานยนต 200 - 
  ข.  รถยนต 500 - 

7.4 การลาง  การอัดฉีดรถยนต 500 - 
7.5 การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 200 - 
7.6 การปะ  การเชื่อมยาง 100 - 
7.7 การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 200 - 
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8.  กิจการท่ีเกี่ยวกับไม   

8.1 การผลิตไมขีดไฟ 1,000 - 
8.2 การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 500 - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 200 - 

8.3 การประดิษฐไมหวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน   
การทาสาร  เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  5  แรงมาข้ึนไป 500 - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 200 - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 100 - 

8.4 การอบไม 1,000 - 
8.5 การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 1,000 - 
8.6 การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 300 - 
8.7 การผลิตกระดาษตาง  ๆ 500 - 
8.8 การเผาถานหรือการสะสมถานยกเวนการผลิตเพ่ืออุปโภคในครัวเรือน   

  ก.  ขายสง 200 - 
  ข.  ขายปลีก 100 - 

9.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

9.1 การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวดเวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

1,000 - 

9.2 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพรเวนแตเปน
การใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

500 - 

9.3 การประกอบกิจการโรงแรม  รีสอรท  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 1,000 - 
9.4 การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการ

อ่ืนในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 

9.5 การประกอบกิจการมหรสพ 500 - 
9.6 การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 

9.7 การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 2,000 - 
9.8 การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

2,000 - 
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9.9 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมาย  วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 - 

9.10 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย   
หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล 

1,000 - 

9.11 การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  รานอินเทอรเน็ต  เกมออนไลน 10,000 - 
9.12 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

1,000 - 

9.13 การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 10,000 - 
10.  กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

10.1 การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  5  ก่ีข้ึนไป 

  

  ก.  การทอผาดวยเครื่องจักร 500 - 
  ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน  10  ก่ีข้ึนไป 300 - 
  ค.  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  5 - 10  ก่ี 200 - 

10.2 การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 500 - 
10.3 การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 1,000 - 
10.4 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร 200 - 
10.5 การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  5  เครื่องข้ึนไป 500 - 
10.6 การพิมพผา  หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน  ๆ   500 - 
10.7 การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 300 - 
10.8 การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ   2,000 - 

11.  กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

11.1 การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 - 

11.2 การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 10,000 - 
11.3 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 - 
11.4 การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

  ก.  1 - 3  ตัน 200 - 
  ข.  3 - 5  ตัน 500 - 
  ค.  เกิน  5  ตันข้ึนไป 3,000 - 
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11.5 การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 - 
11.6 การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง  ๆ   500 - 
11.7 การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผา

หินปูน 

200 - 

11.8 การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  
เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  
เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

200 - 

11.9 การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 1,000 - 
11.10 การผลิตกระดาษทราย 1,000 - 
11.11 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 10,000 - 

12.  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   

12.1 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  
หรือสารตัวทําละลาย 

2,000 - 

12.2 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  หรือแกส 500 - 
12.3 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม 

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   

  

  ก.  สถานท่ีประกอบการท่ีสะสม  ไมเกิน  1,000  ลิตร 200 - 
  ข.  สถานท่ีประกอบการท่ีสะสม  เกิน  1,000  ลิตร 500 - 

12.4 การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 500 - 
12.5 การพนสี  ยกเวนกิจการในลําดับท่ี  7.1   

  ก.  พนสีรถยนต 500 - 
  ข.  พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต 200 - 

12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

500 - 

12.7 การโม  การบดชัน 200 - 
12.8 การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 1,000 - 
12.9 การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 200 - 

12.10 การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

500 - 

12.11 การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 - 
12.12 การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 - 
12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง 200 - 
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12.14 การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

1,000 - 

12.15 การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 - 
12.16 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะนําโรค 

500 - 

12.17 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 300 - 
13.  กิจการอ่ืน  ๆ     

13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน  ๆ  ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย
เครื่องจักร 

  

   ก.  เครื่องจักรมีกําลังเกิน  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 500 - 
  ค.  เครื่องจักรมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 300 - 

13.2 การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา   
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

200 - 

13.3 การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 - 
13.4 การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 200 - 
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   

  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน  20  ตารางวา 200 - 
  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน  20  ตารางวา  แตไมเกิน  50  ตารางวา 500 - 
  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน  50  ตารางวา  แตไมเกิน  100  ตารางวา 1,000 - 
  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน  100  ตารางวาข้ึนไป   1,500 - 

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา 2,000 - 
  -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  20  ตารางวา 200 - 
  -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  20  ตารางวา  แตไมเกิน  50  ตารางวา 500 - 
  -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  50  ตารางวา  แตไมเกิน  100  ตารางวา 1,000 - 
  -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  100  ตารางวาข้ึนไป   1,500 - 

13.7 การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 200 - 
13.8 การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 1,000 - 
13.9 การประกอบกิจการกอสรางซ่ึงมี  5  แรงงานข้ึนไป 1,000 - 
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