
 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทมนางาม 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทมนางาม  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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  องคการบริหารสวนตําบลทมนางามโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลทมนางามและนายอําเภอโนนสะอาด  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทมนางาม  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตาํบลทมนางามตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไว

แลวกอนขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของ  หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง

รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บานเรือน  โรงราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตรการผลิต  หรือใหบริการใด  ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทมนางาม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ง 

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง  ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขต

องคการบริหารสวนตําบลทมนางาม 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

   (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

   (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก 

   (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังไมไดแปรรูป 

   (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘) การสะสม  หรือการลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอ ี๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น  ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
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   (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้าํทีไ่มใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (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  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ 

   (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่ จําหนายอาหาร   

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง  ๆ  

   (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
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   (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  การสะสมขี้ยาง 

   (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเกี่ยว  นวด  สีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘) การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุที่คลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมอื  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครือ่งใชตาง  ๆ 

   (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ 

ในขอ  (๖.๑)  “โครเมียม”  และ  “นิกเกิล” 

   (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการในขอ  (๖.๑)  “โครเมียม”  และ  “นิกเกิล” 

   (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการในขอ  (๖.๑)  “โครเมียม”  และ  “นิกเกิล” 

   (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการ

ในขอ  (๖.๑)  “โครเมียม”  และ  “นิกเกิล” 

   (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 



 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรือ

อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓) การประกอบธรุกิจเกีย่วกบัยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต   

   (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่   

   (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง   

   (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช   

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓) การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 

   (๘.๔) การอบไม 

   (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง  ๆ 

   (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในขอ  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการในขอ  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น  ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคมุน้าํหนกั  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ

ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น  ๆ 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย

กี่กระตุกตั้งแตหากี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๐.๓) การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแตหาเครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น  ๆ 

   (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ 

   (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  ฯลฯ 

   (๑๑.๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  หรือแกส 

   (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง  ๆ 



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (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  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓)  กิจการอื่น  ๆ 

   (๑๓.๑) การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่น  ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิ เ ล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔) การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕) การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ที่ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

   (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลทมนางามเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และกฎหมาย

อื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการไมเขาขายเปนโรงงานสถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะ  และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น  ๆ  ซึ่งอาจกอให 

เกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  หรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินตองมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางท่ีเพียงพอ  และมีปาย  หรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบายอากาศใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวม  ตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และตองมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน  และเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอนัตราย  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บรวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม  และเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทของมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บ

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) กรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทมนางามวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย 

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล  ส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหาร  หรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  เปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๒ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือน

ตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย  หรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๓ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษ  หรือส่ิงใด  ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ  หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของคนงาน  และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการตาม

ประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแต 

จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข

โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว

โดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับท่ีแหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตอง

มีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว  

จํานวน  ๒  รูป 

  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรขาราชการ  หรือพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ   

  (๓) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๕) อื่น  ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทมนางามประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

   (๑.๑) สถานท่ีนั้นตองตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํารับน้ําเสียไปใหพนจากที่นั้น

ไดโดยสะดวก 

   (๑.๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบอซึ่งรับน้ําเสีย

ดวยวัตถุถาวรท่ีมีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

   (๑.๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่ เดือดรอนแกผูใชน้ํา  ทางสาธารณะ   

หรือผูที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง 

   (๑.๔) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวย

วัตถุถาวร  เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่ว  หรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสีย  หรือทําการบําบัดน้ําเสีย

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง  

ความกระเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง   

ผูประกอบกิจการนั้นตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  ภายในระยะเวลา 

ที่เจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕) ตองมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิให

เปนที่อยูอาศัยของสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค 

   (๑.๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคานั้น 

   (๑.๗) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๘) ตองจัดใหมีสวมที่ถูกลักษณะตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และหรือตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   (๑.๙) สถานที่ เ ล้ียง สัตวตองสรางใหถูก สุขลักษณะตามความเห็นชอบ 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑.๑๐) สถานท่ีเกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตาก  หรือผ่ึงสินคา

ที่ไมกอเหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑.๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองถูกสุขลักษณะ  

ปลอดภัยตอสุขภาพตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๒) มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ 

   (๒.๑) ตองรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขท่ีไดกําหนดไวในหลักเกณฑ  และเงื่อนไข

ขอ  (๑)  ใหอยูในภาวะอันดีเสมอ  และทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีประกอบกิจการคาใหสะอาดทุกวัน 

   (๒.๒) ตองประกอบกิจการคาภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาต  และตามกําหนด

วันเวลาที่ไดรับอนุญาต 

   (๒.๓) ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาวัสดุ  หรือวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัสดุ  หรือวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  

แมลงวัน  แมลงสาป  ยุง  หรือพาหะนําโรคอื่น  ๆ 

   (๒.๔) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาป  ยุง  หรือสัตว

ที่เปนพาหะนําโรคอื่น  ๆ  และตองเก็บส่ิงของท่ีเปนอาหารใหมิดชิด 

   (๒.๕) การเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมสถานที่ประกอบกิจการตองไดรับอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๖) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือปองกันมิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๗) ตองยินยอม  และใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือผูที่ไดรบัมอบหมายเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้น

ไดในเวลาอันสมควรเมื่อไดแจงความประสงคใหทราบแลว 

ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือรับรอง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง  และสมบูรณในคราวเดียวกัน  

ในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอใหแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีที่มีเหตจํุาเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลา  และเหตุ จําเปนแตละครั้ งให ผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเฉพาะในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลทมนางามเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลา 

ที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ

ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนจะถึง

กําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ งค างชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลทมนางาม 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) กรณีใบอนุญาตสูญหายใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เมื่อผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุ 

ที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) เมื่อผูรับใบอนุญาตตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) เมื่อผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังนั้น

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตนั้นอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ทองอินทร  หาญจรญู 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทมนางาม 



 
บัญชีอตัราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลทมนางาม   

เรือ่ง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี ประเภท/รายการของกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๑ 
๑.๑ 

 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 
การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 
๑.๑.๑  การเล้ียงสุนัข  มา  โค  กระบือ 

  

ก.  เล้ียงจํานวนตั้งแต  ๒๑  ตัวขึ้นไป ๓๐๐ - 
ข.  เล้ียงจํานวนตั้งแต  ๑๐  –  ๒๐  ตัว ๒๐๐ - 
๑.๑.๒  การเล้ียงสุกร   
ก.  เล้ียงจํานวนตั้งแต  ๒๑  ตัว  ขึ้นไป ๓๐๐ - 
ข.  เล้ียงจํานวนตั้งแต  ๕  –  ๒๐  ตัว ๒๐๐ - 
๑.๑.๓  การเล้ียงหาน  เปด  ไก   
ก.  เล้ียงจํานวนตั้งแต  ๒๐๑  ตัวขึ้นไป ๓๐๐ - 
ข.  เล้ียงจํานวนตั้งแต  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตัว ๒๐๐ - 
๑.๑.๔  การเล้ียงสัตวน้ํา  กระชังปลา ๒๐๐ - 
๑.๑.๕  การเล้ียงสัตวเล้ือยคลาน ๒๐๐ - 
๑.๑.๖  การเล้ียงแมลง ๒๐๐ - 

๑.๒ การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม   
๑.๒.๑  เล้ียงจํานวนตั้งแต  ๕๑  ตัวขึ้นไป ๕๐๐ - 
๑.๒.๒  เล้ียงจํานวนตั้งแต  ๑๐  –  ๕๐  ตัว ๓๐๐ - 
๑.๒.๓  เล้ียงจํานวนต่ํากวา  ๑๐  ตัว ๒๐๐ - 

๑.๓ การประกอบกิจการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชน
ของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือ
ทางออมหรือไมก็ตาม 

๒๐๐ - 

๒ 
๒.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 
ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ลําดับท่ี ประเภท/รายการของกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๒.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๒.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก ๕๐๐ - 
๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังไมไดแปรรูป ๕๐๐ - 
๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๕๐๐ - 

๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 
ในสถานที่จําหนายอาหาร  การขายเร  และการขายในตลาด 

๒๐๐ - 

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  
เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตว 

  

๒.๖.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป ๕๐๐ - 
๒.๖.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 
หรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  

ก.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังมากกวา  ๕  แรงมาขึ้นไป ๕๐๐ - 

ข.  โดยใชเครื่องจักรที่มกีําลังเกินกวา  ๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๒๐๐ - 
ค.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๑  แรงมาลงมา ๑๐๐ - 

๒.๘ การสะสม  หรือการลางครั่ง ๒๐๐ - 
๓ 

๓.๑ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  นํ้าดื่ม 
การผลิตเนย  เนยเทียม 

 
๕๐๐ 

 
- 

๓.๒ 
 
 

การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  เตาเจ้ียว  
ไตปลา  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน  ๆ  ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

๓.๓ 
 

การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

๓.๔ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ลําดับท่ี ประเภท/รายการของกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  
และกาผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

๓.๗ การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋     
๓.๗.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๓.๗.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๓๐๐ - 
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

๓.๙.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๓.๙.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   
๓.๑๐.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๓.๑๐.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ - 

๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  
บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๕๐๐ - 
๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๓๐๐ - 
๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู ๕๐๐ - 
๓.๑๖ การคั่วกาแฟ ๓๐๐ - 
๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๕๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ลําดับท่ี ประเภท/รายการของกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๓.๑๙ การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค ๕๐๐ - 
๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓๐๐ - 

๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   
๓.๒๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๓.๒๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๕๐๐ - 
๓.๒๓ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน ๕๐๐ - 
๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๕๐๐ - 
๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหาร   

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
๕๐๐ - 

๓.๒๖ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมา  
ขึ้นไป 

๕๐๐ - 

๔ 
 

๔.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑชําระลาง 
การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

  

๔.๑.๑  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ - 
๔.๑.๒  จํานวนพ้ืนที่ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ - 

๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น   
เครื่องสําอางตาง  ๆ 

๕๐๐ - 

๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี  ๓๐๐ - 
๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๕๐๐ - 
๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ ๕๐๐ - 
๕ 

๕.๑ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

  

๕.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 
๕.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  การสะสมขี้ยาง ๕๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ลําดับท่ี ประเภท/รายการของกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร 

๕๐๐ - 

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร   
๕.๔.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕๐๑  แรงมาขึ้นไป ๒,๐๐๐ - 
๕.๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๑๐๑  –  ๕๐๐  แรงมา ๑,๐๐๐ - 
๕.๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕๐  –  ๑๐๐  แรงมา ๕๐๐ - 
๕.๔.๔  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังต่ํากวา  ๕๐  แรงมา   ๓๐๐ - 

๕.๕ การผลิตยาสูบ   
๕.๕.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๕.๕.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเกี่ยว  นวด  สีขาว 
ดวยเครื่องจักร 

๓๐๐ - 

๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย   
๕.๗.๑  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ - 
๕.๗.๒  จํานวนพ้ืนที่ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ - 

๕.๘ การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุที่คลายคลึงดวยเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๕.๙ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย ๕๐๐ - 

๖ 
๖.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ  

  

๖.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๖.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 
๖.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ 

ใน  ๖.๑   
๕๐๐ - 

๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการ 
ใน  ๖.๑ 

  

๖.๓.๑  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
๖.๓.๒  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๕๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐ - 
๖.๓.๓  จํานวนพ้ืนที่ต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร ๕๐๐ - 

 
 
 
 
 



๖ 

 

ลําดับท่ี ประเภท/รายการของกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  
หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

 
 

 
 

๖.๔.๑  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
๖.๔.๒  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๕๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐ - 
๖.๔.๓  จํานวนพ้ืนที่ต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร ๕๐๐ - 

๖.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ
ใน  ๖.๑ 

 
 

 
 

๖.๕.๑  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
๖.๕.๒  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๕๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐ - 
๖.๕.๓  จํานวนพ้ืนที่ต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร ๕๐๐ - 

๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร ๒,๐๐๐ - 
๗ 

๗.๑ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม
ยานยนต 

  

๗.๑.๑  การตอ  การประกอบยานยนต ๒,๐๐๐ - 
๗.๑.๒  การเคาะ  การปะผุยานยนต ๑,๐๐๐ - 
๗.๑.๓  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต ๕๐๐ - 

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 
ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

  

๗.๒.๑  การตั้งศูนยถวงลอ ๘๐๐ - 
๗.๒.๒  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกลาว 

๕๐๐ - 

๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว
บริการหรือ จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม 
หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๓๐๐ - 

๗.๔ การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๕๐๐ - 
๗.๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๓๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ลําดับท่ี ประเภท/รายการของกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๗.๖ การปะ  การเช่ือมยาง   
๗.๖.๑  รถยนต ๑๕๐ - 
๗.๖.๒  รถจักรยานยนตและรถจักรยาน ๑๐๐ - 

๗.๗ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๕๐๐ - 

๘ 
๘.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 
การผลิตไมขีดไฟ 

 
๕๐๐ 

 
- 

๘.๒ การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

  

๘.๒.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
๘.๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังต่ํากวา  ๕  แรงมา ๕๐๐ - 

๘.๓ การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา
สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 

  

๘.๓.๑  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป ๘๐๐ - 
๘.๓.๒  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ - 
๘.๓.๓  จํานวนพ้ืนที่ต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ - 

๘.๔ การอบไม ๕๐๐ - 

๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๘.๖ การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๕๐๐ - 

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง  ๆ ๕๐๐ - 
๘.๘ การเผาถาน  หรือการสะสมถาน   

๘.๘.๑  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๓๐๐ - 
๘.๘.๒  จํานวนพ้ืนที่ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑๐๐ - 

๙ 
๙.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

 
๑,๕๐๐ 

 
- 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการ 
ใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ลําดับท่ี ประเภท/รายการของกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 
การใหบริการใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   
๙.๔.๑  จํานวนหองตั้งแต  ๒๑  หองขึ้นไป ๓,๐๐๐ - 
๙.๔.๒  จํานวนหองตั้งแต  ๑๑  –  ๒๐  หอง ๒,๐๐๐ - 
๙.๔.๓  จํานวนหองไมเกิน  ๑๐  หอง ๑,๐๐๐ - 

๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชาหรือหองแบงเชา   
หรอืกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  

๙.๕.๑  จํานวนหองตั้งแต  ๑๑  หองขึ้นไป ๗๐๐ - 
๙.๕.๒  จํานวนหองตั้งแต  ๖  –  ๑๐  หอง ๕๐๐ - 

๙.๕.๓  จํานวนหองไมเกิน  ๕  หอง ๓๐๐ - 
๙.๕.๔  กรณีที่เปนหลัง  ๆ  ละ ๓๐๐ - 

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ - 
๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ 

หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
  

๙.๗.๑  จํานวนพ้ืนที่ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
๙.๗.๒  จํานวนพ้ืนที่ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ - 

๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ - 
๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น  ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือ
โดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐ - 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม   
๙.๑๒.๑  สวนสนุก ๑,๐๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท/รายการของกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๙.๑๒.๒  ตูเกม  หรือเครื่องเลนเกม  เครือ่งละ ๑๐๐ - 
๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐ - 
๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 
๑,๐๐๐ - 

๙.๑๕ การสักผิวหนัง  การเจาะห ู หรือเจาะอวัยวะอื่น  ๆ   
๙.๑๕.๑  การสักผิวหนงั ๕๐๐ - 
๙.๑๕.๒  การเจาะหู  หรอืเจาะอวัยวะอืน่  ๆ ๒๐๐ - 

๑๐ 
๑๐.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ 
การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครือ่งจักร  หรือการทอผา
ดวยกีก่ระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึน้ไป 

 
๕๐๐ 

 
- 

๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน ๕๐๐ - 
๑๐.๓ การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๑๐.๔ การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครือ่งจักร ๕๐๐ - 
๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตัง้แต  ๕  เครื่องขึน้ไป ๓๐๐ - 
๑๐.๖ การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น  ๆ ๕๐๐ - 
๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรดี  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๑๐.๘ การยอม  การกดัสีผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ ๕๐๐ - 
๑๑ 

๑๑.๑ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวตัถุท่ีคลายคลึง 
การผลิตภาชนะดนิเผา  หรอืผลิตภัณฑดินเผา 

  

๑๑.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๑๑.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๑๑.๒ การระเบดิ  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ - 
๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวตัถุที่คลายคลึง   

๑๑.๓.๑  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๑๑.๓.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๑๑.๔ การสะสม  การผสมซเีมนต  หิน  ทราย  หรอืวตัถุทีค่ลายคลึง ๒๐๐ - 
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ลําดับท่ี ประเภท/รายการของกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๑๑.๖ การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ ๕๐๐ - 
๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปนูปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหนิปนู ๕๐๐ - 
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มีแรใยหนิเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบือ้งมงุหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  
ทอน้ํา  ฯลฯ  

๑,๐๐๐ - 

๑๑.๙ การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว ๕๐๐ - 
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๕๐๐ - 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕๐๐ - 

๑๒   
๑๒.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลยีม  ถานหิน  สารเคมี 
การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  
หรือสารตวัทําละลาย 

 

๑,๐๐๐ 

 

- 

๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  หรือแกส ๓๐๐ - 
๑๒.๓ การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง  ๆ 
  

๑๒.๓.๑  รานคาปลีก  (ปมหลอด) ๑๐๐ - 
๑๒.๓.๒  สถานีบรกิารน้ํามนัเชื้อเพลิง  (ปมน้าํมัน) ๒,๕๐๐ - 
๑๒.๓.๓  คลังน้ํามนั ๓,๐๐๐ - 

๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก   
๑๒.๔.๑  จํานวนพ้ืนทีต่ั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๔.๒  จํานวนพ้ืนทีต่่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ - 
๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗.๑   

๑๒.๕.๑  พนสีรถยนต ๕๐๐ - 

๑๒.๕.๒  พนสีส่ิงของอืน่นอกจากรถยนต ๒๐๐ - 
๑๒.๖ การประดิษฐส่ิงของเครือ่งใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด 

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
๕๐๐ - 

๑๒.๗ การโม  การบดชัน   
๑๒.๗.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๑๒.๗.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ลําดับท่ี ประเภท/รายการของกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๑๒.๘ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๕๐๐ - 
๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลมรปูถาย  หรือฟลมภาพยนตร ๕๐๐ - 

๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   
หรือวัตถุที่คลายคลึง 

๕๐๐ - 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวตัถทุี่คลายคลึง ๕๐๐ - 
๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมดีับเพลิง ๕๐๐ - 
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแขง็แหง ๑,๐๐๐ - 
๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวน  

ประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
๑,๐๐๐ - 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา ๕๐๐ - 
๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกาํจัดศตัรูพืชหรอืพาหะนําโรค ๕๐๐ - 
๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕๐๐ - 

๑๓ 
๑๓.๑ 

กิจการอื่น  ๆ 
การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่น  ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันดวย
เครื่องจักร 

  

๑๓.๑.๑  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึน้ไป ๑,๐๐๐ - 
๑๓.๑.๒  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังต่ํากวา  ๕  แรงมา ๕๐๐ - 

๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครือ่งอิเล็กทรอนกิส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

๓๐๐ - 

๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวตัถุทีค่ลายคลึง ๕๐๐ - 
๑๓.๔ การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๓๐๐ - 
๑๓.๕ การสะสมวตัถหุรือส่ิงของทีช่ํารุด  ที่ใชแลว  หรือเหลือใช   

๑๓.๕.๑  มีพ้ืนทีว่างวัตถุตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ - 
๑๓.๕.๒  มีพ้ืนทีว่างวัตถุต่าํกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ - 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา   
๑๓.๖.๑  พ้ืนท่ีตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
๑๓.๖.๒  พ้ืนท่ีต่าํกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
ลําดับท่ี 

 
ประเภท/รายการของกิจการ 

คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว   
๑๓.๗.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๑๓.๗.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวตัถทุี่มิใชส่ิงทอ ๓๐๐ - 
๑๓.๙ กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๑,๐๐๐ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
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อยูบานเลขท่ี .......................... หมูท่ี .................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน .................................. 
ตําบล .............................. อําเภอ ............................... จังหวัด .............................. โทรศัพท ............................. 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภทของกิจการ  
........................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทมนางาม 
  โดยใชชื่อกิจการวา ............................................................................................................................... 
จํานวนคนงาน ................ คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี ....................... หมูท่ี ............. ตําบล ....................................... 
อําเภอ .......................................... จังหวัด ........................................... โทรศัพท ............................................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
  (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  ขนาด ๑ นิ้ว 
     จํานวน ๒ รูป 
  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน ๑ ฉบับ  
  (๓)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ฉบับ 
  (๔)  อ่ืน ๆ ............................................................................................................................ 

 
แผนท่ีจัดตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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



 

 
คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
   เขียนท่ี ....................................................... 

   วันท่ี ............... เดือน ...................................... พ.ศ. ....................... 
  ขาพเจา .................................................................... อายุ ................... ป   สัญชาติ .......................... 
อยูบานเลขท่ี ......................... หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย ................................ ถนน ...................................... 
ตําบล ............................. อําเภอ ............................. จังหวดั .............................. โทรศัพท ................................ 
  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภทของกิจการ
...................................................................................................... ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทมนางาม 
  โดยใชชื่อกิจการวา ............................................................................................................................... 
จํานวนคนงาน ............... คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี ........................ หมูท่ี ................ ตําบล .................................... 
อําเภอ .......................................... จังหวัด ........................................... โทรศัพท ............................................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
  (๑)  ใบอนุญาตเดิม 
  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑  ฉบับ  
  (๓)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๔)  อ่ืน ๆ .............................................................................................................................. 
 
  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
                                       (ลงชื่อ) ..............................................................  ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                                                (.............................................................) 



 

 
 
 
 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เลมท่ี .................. เลขท่ี ........................... ป ......................... 
  อนุญาตให ....................................................................... อายุ ................. ป  สัญชาติ ......................... 
อยูบานเลขท่ี ....................... หมูท่ี ................... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ....................................... 
ตําบล .............................. อําเภอ ............................. จังหวดั ................................. โทรศัพท ............................ 
  ขอ  ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท .................................................................. 
คาธรรมเนียม ............ บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ........ เลขท่ี ........ ลงวันท่ี ....... เดือน .................. พ.ศ. ........ 
โดยใชชื่อกิจการวา .......................................................... จาํนวนคนงาน .......... คน   ตั้งอยู ณ เลขท่ี ............... 
หมูท่ี ......... ตรอก/ซอย ................... ถนน ................. ตําบล ...................... อําเภอ .................. จังหวัด ..................... 
  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทมนางามวาดวย  เรื่อง  กิจการท่ีเปน 
     อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
  (๒) ................................................................................................................................................ 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชถึงวันท่ี .................. เดือน ........................... พ.ศ. ...................... 
     ออกให  ณ  วันท่ี .................. เดือน ........................... พ.ศ. ...................... 

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

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

 
---------------------------------------------------การตออายุใบอนุญาต--------------------------------------------- 
การตออายุใบอนุญาต  ครั้งท่ี ...... 
ใหตอใบอนุญาตฉบับนี้  จนถึง 
วันท่ี....เดือน...... .........พ.ศ. ........ 
คาธรรมเนียม ..................... บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ..... เลขท่ี..... 
ลงวันท่ี.....เดือน............พ.ศ. ....... 
โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 
..................................................... 
(ลงชื่อ) ........................................ 
        (........................................) 
           เจาพนักงานทองถ่ิน 
.............. /............... / ................ 

การตออายุใบอนุญาต  ครั้งท่ี ....... 
ใหตอใบอนุญาตฉบับนี้  จนถึง 
วันท่ี.......เดือน...............พ.ศ. ........ 
คาธรรมเนียม ....................... บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ..... เลขท่ี....... 
ลงวันท่ี.....เดือน............พ.ศ. ........ 
โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 
...................................................... 
(ลงชื่อ) ......................................... 
         (........................................) 
            เจาพนักงานทองถ่ิน 
.............. /................ / ................. 

การตออายุใบอนุญาต  ครั้งท่ี ....... 
ใหตอใบอนุญาตฉบับนี้  จนถึง 
วันท่ี.......เดือน...............พ.ศ. ........ 
คาธรรมเนียม ....................... บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ..... เลขท่ี....... 
ลงวันท่ี.....เดือน............พ.ศ. ........ 
โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 
...................................................... 
(ลงชื่อ) .......................................... 
        (.........................................) 
            เจาพนักงานทองถ่ิน 
.............. /................ / ................. 

 

 

 



 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

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

 ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................... 
    เปนบุคคลธรรมดา   อายุ ....................... ป   สัญชาติ .............................. 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี                                                         อยูบานเลขท่ี ..................... 
หมูท่ี .............. ตรอก/ซอย ........................ ถนน ........................... ตําบล/แขวง ............................................... 
อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด .............................. โทรศัพท .............................. โทรสาร ........................... 
    เปนนิติบุคคลประเภท ............................................... จดทะเบียนเม่ือ ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี ...................... หมูท่ี ............. ตรอก/ซอย ............................ ถนน ...................................... 
ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ........................... จังหวัด ........................... โทรศัพท ........................ 
โทรสาร ....................................... โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 
 ๑.  (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................... อยูบานเลขท่ี ...................... 
หมูท่ี ........... ตรอก/ซอย ............................... ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ............................... 
อําเภอ/เขต .........................จงัหวัด .............................. โทรศัพท ........................... โทรสาร ............................. 
 ๒.  (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................... อยูบานเลขท่ี ...................... 
หมูท่ี ........... ตรอก/ซอย ............................... ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ............................... 
อําเภอ/เขต .........................จงัหวัด .............................. โทรศัพท ........................... โทรสาร ............................. 
เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี ........ เลขท่ี ...........
ป ............. ประกอบกิจการ ...................................................... ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท
................................................................................. ลําดับท่ี ...........................  โดยใชชื่อสถานประกอบการวา 
.....................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี ................................. หมูท่ี .................... 
ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ............................... ตําบล/แขวง ................................................. 
อําเภอ/เขต ........................ จงัหวัด ................................. โทรศัพท .......................... โทรสาร .......................... 
กําลังเครื่องจักรโดยรวม ............... แรงมา  (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง ................... หอง   
หรือจํานวนท่ีนั่ง .............. ท่ีนั่ง.  . กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว ................... ตัว)    
จํานวนคนงาน ......................... คน  อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี ................................... ตารางเมตร 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจากใบอนุญาต
ของขาพเจาดังกลาวขางตน          สูญหาย           ถูกทําลาย         ชํารุดในสาระสําคัญ   โดยมีหลักฐาน 
เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
                 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
                 ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 



 

 
               ๓.  สําเนาทะเบียนบานเจาของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
               ๔.  สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
                    ผูแทนนิติบุคคล 
                    (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
               ๕.  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได  โดยถูกตองตาม 
                    กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
               ๖.  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
                    ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
               ๗.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
                      และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
               ๘.  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
               ๙.  กรณีใบอนุญาตสูญหาย   ใหนําสําเนาบันทึกการแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี 
            ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดง 
              ๑๐. กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหนําใบอนุญาตเดิมท่ีชํารุดนั้นมาแสดง 
              ๑๑. อ่ืน ๆ  (ระบุ) ............................................................................................................................. 
             .................................................................................................................................................. 

 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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