
 หนา   ๒๓ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
เรื่อง   การควบคุมกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางโทน  วาดวยการควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลยางโทนโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนและนายอําเภอหนองมวง  

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางโทน  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางโทนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลยางโทนเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบและคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวหรือขัดแยงกับ

ขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่มีเขตอํานาจ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือใหบริการใด  ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง  ๆ   ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุม  ในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลยางโทน  ดังนี้ 

  ๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บ 

คาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาดและการฆา  เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 
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   (๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใด  ตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

  ๕.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธอีื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๘) การผลิตแบะแซ 

   (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๑๖) การคั่วกาแฟ 

   (๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๑๘) การผลิตผงชูรส 

   (๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  ๕.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ

ชําระลาง 

   (๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 
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  ๕.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   (๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕) การผลิตยาสูบ 

   (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๗) การผลิต  การสะสมปุย 

   (๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  ๕.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมอื  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  ๕.๖  (๑) 

   (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๕.๖  (๑) 

   (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๕.๖  (๑) 

   (๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการใน  ๕.๖  (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  ๕.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร 

กันสนิมยานยนต 

   (๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
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   (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๕.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๔) การอบไม 

   (๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ๕.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๒) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

   (๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๔) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
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   (๖) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๗) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๘) การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบการหรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบการวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแต 

การใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย  สาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  ๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
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   (๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนผสม  เชน  ผาเบรก   

ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  ๕.๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๓) การผลิต  การบรรจุ   การสะสม   การขนส งน้ํ ามันป โตร เ ลียม 

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ 

   (๔) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๕.๗  (๑) 

   (๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗) การโม  การบดชัน 

   (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
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   (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 

   (๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๕.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

   (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  การซอมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

   (๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖) การประกอบการโกดังสินคา 

   (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙) การกอสราง 

ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวนันบัแตวนัทีข่อบญัญัตนิีม้ีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดประกอบกิจการ

ตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบใบอนุญาตที่แนบทายขอบัญญัตินี้  (แบบ  ๒) 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหใชสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๕  ท้ังท่ีเปนการคาและไมเปน

การคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  

ดังตอไปนี้ 
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  ๗.๑ การดูแลสภาพ  หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการ  ซึ่งหมายถึง

สภาวการณสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมของสถานประกอบการทั้งในดานการดูแลรักษาความสะอาด  ความเปนระเบียบ

ของโครงสรางอาคาร  การรักษาสภาพการใชงานของเครื่องมือ  อุปกรณ  ระบบการระบายอากาศ  แสง  

เสียง  ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  เปนตน  ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี 

  ๗.๒ มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งหมายถึง  ระบบการปองกันอุบัติเหตุ  

อัคคีภัย  ระบบการกําจัดมลพิษ  ระบบการปองกันการปนเปอนในผลิตภัณฑอาหาร  รวมทั้งระบบ 

การปองกันตนเองของผูปฏิบัติในสถานประกอบการนั้น ๆ  ดวย  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันปญหาดานมลพิษ 

ที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของคนงาน  ชุมชนขางเคียง  และประชาชนทั่วไป 

  ๗.๓ ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  

และเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวง

ที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการคาตามขอ  ๖  ตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้  (แบบ  ๑)  

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๖  จะตองนําสําเนาหลักฐาน

ดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

  ๙.๑ บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ๙.๒ สําเนาทะเบียนบาน 

  ๙.๓ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีความจําเปนในการพิจารณา

ประกอบการขอใบอนุญาต 

ขอ ๑๐ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ไดรับคําขอตามขอ  ๘  และหลักฐานตามขอ  ๙  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปน  เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ

จําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น   
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ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในเวลาที่กําหนด  ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการคาประเภทใดท่ีประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  การคาเชนนั้นตอไป  จะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้  

(แบบ  ๓)  ภายในกําหนดสามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๒ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองชําระ

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับ

ใบอนุญาตหรือวันที่มาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต  แลวแตกรณี   

ผูประกอบกิจการคาที่มาขอตอใบอนุญาตรายใดไมชําระคาธรรมเนียม  ตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิก 

การดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๓ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคา  จะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๑๔ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  และวิธีการตามขอ  ๘  และขอ  ๙  

โดยอนุโลม  และใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลยางโทน 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบตัิหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  

หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามความแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  

แตตองไมเกินสิบหาวัน   

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป 

และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิด 



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๑๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการคาท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้บังคับใช  ผูดําเนินการตามประเภท  

ที่ขอบัญญัตินี้กําหนดเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคาโดยไมไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๙  มีความผิด  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๑๙ ผูดําเนินกิจกรรมที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้   ผู ใดฝาฝน  ไมปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ัวไปที่กําหนดไว  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๒๐ บรรดาความผิดซึ่งผูใดฝาฝนตามขอบัญญัตินี้  หากไดชําระคาปรับเต็มจํานวน 

ตามอัตรา  ที่กําหนดไวภายในสามสิบวันนบัแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนงัสือ  ใหถือวาไดปฏิบัตติามขอบัญญัตินี้แลว 

ขอ ๒๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยางโทนมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วาที่รอยโท  อภิชาติ  ภัสสรโยธิน 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลปฏิบตัิหนาที ่

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลยางโทน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 
๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

(๑)  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 
      -  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ 
         ก.  จํานวนตั้งแต  ๓๐  -  ๑๐๐  ตัว   
         ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 
      -  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  หรือสัตวปกอ่ืน ๆ 
         ก.  จํานวนตั้งแต  ๓๐  -  ๑๐๐  ตัว 
         ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 
      -  การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท 
         ก.  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๑  -  ๕  ไร 
         ข.  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๖  ไรข้ึนไป 
      -  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ 
         ก.  จํานวนตั้งแต  ๓๐  -  ๑๐๐  ตัว 
         ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 
      -  การเลี้ยงแมลงทุกประเภท 
         ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕  ตารางเมตร 
         ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๕  ตารางเมตร 
(๒)  การเลี้ยงเพ่ือรีดเอานม 
      -  จํานวนตั้งแต  ๑๐  -  ๒๐  ตัว 
      -  จํานวนตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 
(๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
(๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การขายเร  การขาย 
ในตลาดและการฆาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
      -  โดยไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักร 
(๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตวขนท่ียังไมไดฟอก 
(๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
(๔)  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 



๒ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

 (๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
(๖)  การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  
เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 
      -  ไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันต่ํากวา  ๕  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
      -  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันต่ํากวา  ๒  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต  ๒  -  ๕  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

๕๐๐ 
 
 
 

๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๓ กิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
(๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
(๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  
เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวน  การผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
      -  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
      -  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
      -  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
      -  การผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๕)  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร
จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 
ในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๖)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การขายเร  และการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

 
๕๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

 



๓ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

 (๗)  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 
      -  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
      -  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๘)  การผลิตแบะแซ 
(๙)  การผลิตอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
      -  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
      -  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
        -  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
        -  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
        -  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
        -  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม 
ชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
        -  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร   
        -  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
        -  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
        -  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากนมวัว 
        -  โดยไมใชเครื่องจักร     
        -  โดยใชเครื่องจักร    
(๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู    
(๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
        -  โดยไมใชเครื่องจักร 
        -  โดยใชเครื่องจักร     
(๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
        -  เครื่องจักรมีกําลังไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
        -  เครื่องจักรมีกําลังเกิน  ๑๐  แรงมาข้ึนไป    

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 



๔ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

 (๑๘)  การผลิตผงชูรส   
(๑๙)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค     
(๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืนยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
(๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มผงชนิดอ่ืน ๆ 
        -  โดยไมใชเครื่องจักร 
        -  โดยใชเครื่องจักร 
(๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
        -  โดยไมใชเครื่องจักร 
        -  โดยใชเครื่องจักร 
(๒๓)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
        -  โดยไมใชเครื่องจักร 
        -  โดยใชเครื่องจักร 
(๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 
(๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร
และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
        -  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
        -  โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
(๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑชําระลาง 
(๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
(๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผา เย็น   กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางตาง ๆ 
      -  โดยไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักร 
(๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
      -  โดยไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักร 
(๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
(๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 



๕ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(๑)  การอัด  การสกัดน้ํามันจากพืช 
(๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
      -  การลาง  การอบ  การรม 
      -  การสะสมยางดิบ 
(๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
ดวยเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
(๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
(๕)  การผลิตยาสูบ 
      -  โดยไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักร 
(๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
(๗)  การผลิต  การสะสมปุย 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
(๘)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
(๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ 
หรือเครื่องใชตาง ๆ 
      -  โดยไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักร 
(๒) การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๑) 
      -  โดยไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักร 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 



๖ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

 (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะดวยเครื่องจักหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๑) 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน  (๑) 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักรสารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวน
กิจการใน  (๑) 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 
      -  โดยไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร 
กันสนิมยานยนต 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ
หรือจําหนาย 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
(๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
(๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 
(๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 



๗ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 
(๑)  การผลิตไมขีดไฟ 
(๒)  การเลื่อย  การขัด  การซอย  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
(๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน   
การทาสารเคลือบ  เงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
      -  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
(๔)  การอบไม 
(๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
(๖)  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
      -  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
(๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 
(๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 
      -  การเผาถาน 
      -  การสะสมถาน 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
(๑)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 
(๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๓)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      -  จํานวนหองไมเกิน  ๓๐  หอง 
      -  จํานวนหองเกิน  ๓๐  หองข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 



๘ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

 (๔)  การประกอบกิจการหอพัก  บานเชา  อาคารชุดใหเชา  หองเชา   
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      -  จํานวนหองไมเกิน  ๓๐  หอง 
      -  จํานวนหองเกิน  ๓๐  หองข้ึนไป 
(๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  
หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๘)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบการเลนอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 
(๙)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมาย  วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางการ  หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด  ยกเวนการประกอบกิจการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 
(๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 
        -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
        -  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๑๒)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
(๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุก  ตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
      การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
      การทอดายดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 



๙ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

 (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 
(๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
(๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
(๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 
(๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน  ๆ 
(๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผา  ดวยเครื่องจักร 
(๘)  การยอม  การกัดสี  ผาหรือสิ่งทออ่ืน  ๆ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 
      -  โดยไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักร 
(๒)  การระเบิด  การโม  การปนหิน  ดวยเครื่องจักร 
(๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
      -  โดยไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักร 
(๔)  การสะสม  การสผมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
      -  ตั้งแต  ๑  -  ๑๐  ตัน 
      -  ตั้งแต  ๑๐  ตันข้ึนไป 
(๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
      -  เครื่องจักรไมเกิน  ๕  เครื่อง 
      -  เครื่องจักรเกิน  ๕  เครื่องข้ึนไป 
(๖)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 
(๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
(๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  
เชน  ผาเบรก  ผาคลัตซ  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  
ทอน้ํา  เปนตน 
(๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
(๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  
หรือสารตัวทําละลาย 
(๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 



๑๐ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

 (๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ 
(๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
(๕)  การพนสี   
(๖)  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
      -  โดยไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักร 
(๗)  การโม  การบดชัน 
      -  โดยไมใชเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักร 
(๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
(๙)  การผลิต  การลางฟลมถายรูป  หรือฟลมภาพยนตร 
      -  การผลิตฟลมถายรูป  ฟลมภาพยนตร 
      -  การลางฟลมถายรูป  ฟลมภาพยนตร 
(๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
        - โดยไมใชเครื่องจักร 
        -  โดยใชเครื่องจักร 
(๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
(๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  สารกําจัดศัตรูพืช   
หรือพาหะนําโรค 
(๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

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

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 
(๑)  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืนในลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
      -  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๕  แรงมา 
      -  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 



๑๑ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

 (๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 
      -  การผลิต 
      -  การซอม 
(๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 
(๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
(๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
      -  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
(๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
(๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
(๙)  การกอสราง 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
  



คําขอเลขท่ี................/...............                                                                                      แบบ  ๑ 
 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
เขียนท่ี............................................ 

                                                                    วนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ..................... 
ขาพเจา..................................................................................อายุ............................ป  สัญชาติ................................. 
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................... 
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ.................................เทศบาล/อบต.................................................. 
จังหวัด..........................................................หมายเลขโทรศัพท............................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................................. 
............................................................................... มีคนงาน................คน  ใชเครื่องจักรขนาด.....................แรงมา 
ตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางโทน  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ   
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓)  ............................................................................................................................... 
  ๔)  ................................................................................................................................ 

 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
                       (ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
            (......................................................) 
 
 

 



 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (    )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้.............................................................. 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
  (    )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ............................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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

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

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 
(    )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(    )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 

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

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



แบบ  ๒ 
 

 
 

 
 
                                                        ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เลมท่ี.............เลขท่ี.............../...............   
 อนุญาตให..........................................สัญชาติ...............อยูบานเลขท่ี..........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย............. 
ถนน.........................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................
โทรศัพท....................................................  
 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท  โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...................
ตั้งอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.............ถนน............ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต................ 
จังหวัด....................โทรศัพท..........................โทรสาร......................มีพ้ืนท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร  
ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด............................แรงมา  จํานาน......................เครื่อง  จํานวนคนงาน....................คน 
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.................................................บาท  (................................................................)   
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............เลขท่ี................ลงวันท่ี............เดือน...................พ.ศ.........................                       

ขอ  ๒)  ผูไดรับอนุญาต  ตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวใน  ขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลยางโทน  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 ขอ  ๓)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  ๓.๑)  การดูแลสภาพ  หรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินกิจการ  ใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดี 
  ๓.๒)  มีมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ 
  ๓.๓)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน
สาธารณสุข 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี..............เดือน...................พ.ศ...................... 
   ออกให  ณ  วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ......................... 
 

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

รายการตออายุใบอนุญาตการเสียคาธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 
ท่ีหมดอาย ุ

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วันท่ี/เดือน/ป 

   
 

         

 

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 



                   แบบ  ๓ 

 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

                เขียนท่ี................................................... 
                              วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ........................ 
 ขาพเจา..................................................................................อายุ.......................ป  สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย............................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ...............................เทศบาล/อบต.............................................. 
จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท.................................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท...................................................................................... 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี..........เลขท่ี......../.................ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน............................พ.ศ..................  
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
 ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓)  ....................................................................................................................................... 
 ๔)  ....................................................................................................................................... 
 
 

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

 
 
 

 
 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

  (    )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
  (    )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 

    (ลงช่ือ) ............................................................ 
             (...........................................................) 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
           วันท่ี................/..................../................. 

 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(    )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต 
(    )  เห็นสมควรไมอนุญาต   

เพราะ  …….........................…………………………......................... 
………………………………………………………..................................... 
 

(ลงช่ือ)  ...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
          (.............................................) 
ตําแหนง.................................................. 
วันท่ี................/..................../................. 
 
 


