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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง 
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง  ว่าด้วยกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ

มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒   

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง 

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็องและนายอําเภอเมืองสุรินทร์  จึงตรา

ข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง  เร่ือง  กิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง  ตั้งแต่วันถัดจาก 

วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลตาอ็อง  เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อนข้อบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจ  ตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความใน  มาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตาม
มาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลตาอ็อง 

  ๖.๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์   
   (๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
   (๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
   (๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนี้  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

  ๖.๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๑) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
   (๒) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๓) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
   (๔) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น 

ในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขาย  และการขายในตลาด 
   (๕) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  

เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ 
   (๖) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ของพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
   (๗) การสะสมหรือการล้างคร่ัง 
  ๖.๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 
   (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
   (๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๕) การน่ึง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  การอบ  หรือวิธีอื่นใดในการผลิต
อาหารจากสัตว์  พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิต 
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๖) การเค่ียวมันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้น 
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
   (๘) การผลิตแบะแซ 
   (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป้ียะ 
   (๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น  

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  

บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
   (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
   (๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
   (๑๖) การค่ัวกาแฟ 
   (๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๘) การผลิตผงชูรส 
   (๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
   (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
   (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
   (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร   

และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
   (๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
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  ๖.๔ กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์
ชําระล้าง 

   (๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 
   (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง  ๆ
   (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําล ี
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง  ๆ 
  ๖.๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
   (๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๔) การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
   (๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
   (๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 
   (๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง   
  ๖.๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   (๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
   (๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุง  แร่หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการ 

ใน  ๖.๖  (๑) 
   (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือก๊าซหรือไฟฟา้  ยกเว้นกิจการใน  ๖.๖  (๑) 
   (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  ๖.๖  (๑) 
   (๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเว้น

กิจการใน  ๖.๖  (๑) 
   (๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
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  ๖.๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสาร 

กันสนิมยานยนต์ 
   (๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
   (๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้

บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร 
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

   (๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
   (๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 
   (๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
   (๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์ 
  ๖.๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
   (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว

หรือการตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น   

การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
   (๔) การอบไม้ 
   (๕) การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร 
   (๖) การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
   (๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
   (๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 
  ๖.๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเว้นกิจการใน  ๖.๙  (๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 



 หน้า   ๙๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเว้นกิจการ
ใน  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๕) การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเว้นกิจการใน  ๖.๙  (๑)  
   (๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
   (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ํ าหนักโดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่เป็น 
การให้บริการ  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม  ตู้เพลง  ตู้คาราโอเกะ 
   (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  และสิ่งแวดล้อม 
   (๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 
  ๖.๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้าด้วย 

ก่ีกระตุก  ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
   (๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
   (๓) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร 
   (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
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   (๕) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 
   (๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น  ๆ 
   (๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
   (๘) การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
  ๖.๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑) การผลติภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุคล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
   (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นประกอบหรือส่วนผสม  เช่น  

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
   (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
   (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  ๖.๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี   
   (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  

หรือสารตัวทําละลาย 
   (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
   (๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
   (๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสี   
   (๖) การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๗) การโม่  การบดชัน 
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   (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

   (๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือ

วัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 

   (๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 

   (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 

   (๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิ เล็กทรอนิกส์  เค ร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 

   (๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 

   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แลว้หรือรับซื้อของเก่า 

   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

   (๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

   (๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

   (๙) การก่อสร้าง 

   (๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๑) กิจการเก่ียวกับการบริการผู้สูงอายุ 

   (๑๒) กิจการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานอื่น 
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หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

 
 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (๙.๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่ เ ก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางมีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้าย 
หรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

  (๙.๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  (๙.๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพ 
ที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑๑.๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะ
นั้นอยู่เสมอ 

  (๑๑.๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๑๑.๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือสิ่งอื่นใดที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ 
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย   
เป็นสัดส่วน  และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด  ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
  (๑๖.๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง
อย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานท่ีทางราชการกําหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๑๖.๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง   
หรือความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุ
อันตราย  จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๘ ในระหว่างที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไม่กําหนดมาตรฐาน

มลพิษด้านต่าง ๆ  สําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็องเลื่อนนํา

ค่ามาตรฐานด้านมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องมาบังคับใช้ในข้อบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการ

ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะ 

ที่เป็นการค้าจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๒๐.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒๐.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 

  (๒๐.๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๒๐.๔) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็องประกาศกําหนด 
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ข้อ ๒๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ให้ครอบคลุม 
ทั้งด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  ด้านสาธารณสุข  และด้านความปลอดภัย 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุ 
อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ง 
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็องเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑  โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่ เ ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้ 
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 



 หน้า   ๑๐๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

สองค ร้ัง   ให้ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น มีอํานาจสั่ ง ให้ผู้นั้นหยุดการดํา เนินกิจการไ ว้จนกว่าจะได้ 

เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลตาอ็อง   

ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๒๘.๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา

บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 

  (๒๘.๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่ กําหนดไว้เก่ียวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้

ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้ รับ

ใบอนุญาต 

  (๓๐.๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 



 หน้า   ๑๐๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๓๐.๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓๐.๓) ไ ม่ปฏิบัติห รือปฏิบัติ ไ ม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้ รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย 
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน 

ข้อ ๓๑ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่ง
คําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 
ทําการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  
หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สหัส  ย่ิงยงยุทธ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง 



 บาท สตางค์
๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง

     (๑.๑.๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือ

          ก. ตั้งแต่ ๑๐     แต่ไม่เกิน ๓๐ ตัว ๒๐๐       -

          ข. เกินกว่า ๓๐  แต่ไม่เกิน    ๕๐ ตัว ๕๐๐       -
          ค. เกินกว่า ๕๐ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐       -
     (๑.๑.๒) การเลี้ยงสุกร

          ก. ตั้งแต่ ๕  แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว ๑๐๐       -

          ข. เกินกว่า ๑๐  แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว ๓๐๐       -

          ค. เกินกว่า ๒๐  แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๖๐๐       -

          ง. เกินกว่า ๕๐ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐       -

     (๑.๑.๓) การเลี้ยงแพะ แกะ

          ก. ตั้งแต่ ๑๐  แต่ไม่เกิน ๓๐ ตัว ๕๐๐       -

          ข. เกินกว่า ๓๐  แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๘๐๐       -

          ค. เกินกว่า ๕๐ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐       -

     (๑.๑.๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่

          ก. รวมตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ตัว ๓๐๐       -

          ข. รวมกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐ ตัว ๕๐๐       -

          ค. รวมกันตั้งแต่ ๒,๕๐๐  แต่ไม่เกิน ๕,๕๐๐ ตัว ๘๐๐       -

          ง. เกินกว่า ๕,๕๐๐ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐       -

(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม

          ก. จํานวนไม่เกิน ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๖๐๐       -

          ข. จํานวนเกินกว่า ๕๐ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐       -

(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

๑,๐๐๐       -

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

(๒.๑) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ขนท่ียังไม่ได้ฟอก ๑,๐๐๐       -
(๒.๒) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป ๑,๐๐๐       -

(๒.๓) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ ๕๐๐       -

                    บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

ลําดับที่ ประเภทกิจการ  ค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ

             เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖



 บาท สตางค์
(๒.๔) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่าย
อาหารการเร่ขายและการขายในตลาด ๕๐๐       -

(๒.๕) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนัง
สัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์

     (๒.๕.๑) โดยใช้เคร่ืองจักร  หรือแรงไฟฟ้า ๑,๐๐๐       -

     (๒.๕.๒) โดยใช้แรงงานอ่ืน ๕๐๐       -
(๒.๖) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ  การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใด
ต่อสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ๑,๐๐๐       -

(๒.๗) การสะสมหรือการล้างคร่ัง ๑,๐๐๐       -

๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ เคร่ืองด่ืม นํ้าด่ืม

(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม ๑,๐๐๐       -

(๓.๒) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย ไตปลา เต้าเจ้ียว ซีอ้ิว  หอยดอง 
หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

    (๓.๒.๑)  การผลิตท่ีเป็นลักษณะโรงงาน ๑,๐๐๐       -
    (๓.๒.๒)  การสะสม

            ก. ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม ๑๐๐       -
            ข. เกินกว่า ๕๐  แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม ๒๐๐       -

            ค. เกินกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐       -

            ง. เกินกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป ๕๐๐       -

(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

   (๓.๓.๑)  การผลิตท่ีเป็นลกัษณะโรงงาน ๑,๐๐๐       -

   (๓.๓.๒)   การสะสม

           ก. ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม ๑๐๐       -
           ข.  เกินกว่า ๕๐  แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม ๒๐๐       -
           ค.  เกินกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐กิโลกรัม ๓๐๐       -
           ง. เกินกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป ๕๐๐       -
(๓.๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียว มันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน ๑,๐๐๐       -

ลําดับที่ ประเภทกิจการ  ค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ



 บาท สตางค์
(๓.๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใด ในการผลิตอาหาร จากสัตว์ พืช ยกเว้น
ในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่ขายการขายในตลาด  และเพื่อการบริโภคในครอบครัว

การเร่ขายการขายในตลาด  และเพื่อการบริโภคในครอบครัว ๑,๐๐๐       -
(๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นสถานท่ีจําหน่าย
อาหาร  การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อการบริโภคครัวเรือน ๑,๐๐๐       -

(๓.๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี

    (๓.๗.๑) การทําเส้นก๋วยเตี๋ยว  เส้นหมี่ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๕๐๐       -
    (๓.๗.๒) การทําขนมจีน ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๓๐๐       -

    (๓.๗.๓) การทําวุ้นเส้น ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๕๐๐       -

    (๓.๗.๔) การทําเต้าฮวย  เต้าหู้ เก๋ียมอ้ี ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๕๐๐       -
(๓.๘) การผลิตแบะแซ  ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า     ๑,๐๐๐       -
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด

  ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๐๐๐       -
(๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ

ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๐๐๐       -

(๓.๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน ๑,๐๐๐       -

(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง
 ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ๑,๐๐๐       -

(๓.๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล ๑,๐๐๐       -

(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐       -

(๓.๑๕) การผลิต การแบ่งการบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา เบียร์

น้ําส้มสายชู ๑,๐๐๐       -
        (๓.๑๕.๑) การต้มกลั่นน้ําแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์ ๑,๐๐๐       -
        (๓.๑๕.๒ ) การต้มกลั่นน้ําส้มสายชู ๑,๐๐๐       -

 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ ๑,๐๐๐       -
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดว้ยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐       -

 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐       -
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 บาท สตางค์
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค

     (๓.๑๙.๑) การผลิตด้วยเคร่ืองจักรหรือไฟฟ้า ๑,๐๐๐       -
     (๓.๑๙.๒) การผลิตด้วยแรงอ่ืน ๘๐๐       -
(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน

๑,๐๐๐
      -

(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอ่ืน

     (๓.๒๑.๑) การผลิตด้วยเคร่ืองจักรหรือไฟฟ้า ๑,๐๐๐       -

     (๓.๒๑.๒) การผลิตด้วยแรงอ่ืน ๘๐๐       -

(๓.๒๒) การผลิต ไอศกรีม ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

     (๓.๒๒.๑) การผลิตด้วยเคร่ืองจักรหรือไฟฟ้า ๑,๐๐๐       -
     (๓.๒๒.๒) การผลิตด้วยแรงอ่ืน ๘๐๐       -
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกัน

     (๓.๒๓.๑) การผลิตด้วยเคร่ืองจักรหรือไฟฟ้า ๑,๐๐๐       -
     (๓.๒๓.๒) การผลิตด้วยแรงอ่ืน ๘๐๐       -
(๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหารทุกชนิด ๑,๐๐๐       -
(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานท่ีจําหน่ายอาหารและเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน  การผลิตน้ําแข็งหลอด หรือวัตถุคล้ายคลึง ๑,๐๐๐       -

(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐       -
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐       -

๔ กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง

(๔.๑)  การผลิต การโม่ การบด การผสมการบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐       -

(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอางต่าง ๆ ๑,๐๐๐       -

(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๑,๐๐๐       -

(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐       -

(๔.๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ ๑,๐๐๐       -
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๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช

    (๕.๑.๑)  ตั้งแต่ ๑ แต่ไม่เกิน ๓  เตา ๕๐๐       -

    (๕.๑.๒) ตั้งแต่  ๔ แต่ไม่เกิน ๖  เตา ๘๐๐       -

    (๕.๑.๓) มากกว่า ๖  เตา ข้ึนไป ๑,๐๐๐       -

(๕.๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

    (๕.๒.๑) การล้าง  การอบ  การรมยางดิบ ๓๐๐       -

    (๕.๒.๒) การสะสมยางดิบ ๕๐๐       -

(๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร
๑,๐๐๐       -

(๕.๔) การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร

      (๕.๔.๑)  โรงสีขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๑ เกวียน) ๒๐๐       -

      (๕.๔.๒) โรงสีขนาดกลาง (เกินกว่า ๖ เกวียน แต่ไม่เกิน ๒๔ เกวียน) ๑,๐๐๐       -

      (๕.๔.๓) โรงสีขนาดใหญ่  (เกินกว่า ๒๔ เกวียนข้ึนไป) ๑,๐๐๐       -

(๕.๕) การผลิตยาสูบด้วยเคร่ืองจักร ๒,๐๐๐        

(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร

     (๕.๖.๑) รถเก่ียวข้าวหรือนวดข้าวนอกพื้นท่ี  แต่เข้ามาประกอบการในเขตพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง ๕๐๐       -

     (๕.๖.๒) รถเก่ียวข้าวหรือนวดข้าวในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลตาอ็อง
๓๐๐       -

(๕.๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย

      (๕.๗.๑) สะสมไม่เกิน  ๕๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐       -
      (๕.๗.๒) สะสมเกินกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐       -
(๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐       -
(๕.๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลงั
      (๕.๙.๑) สะสมไม่เกิน  ๕๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐       -

              (๕.๙.๒) สะสมเกินกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐       -
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๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่

(๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร อุปกรณ์

หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ๑,๐๐๐       -
 (๖.๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ       -
ใน (๖.๑)
        (๖.๒.๑) ประเภทโรงงาน ๑,๐๐๐       -

        (๖.๒.๒) ประเภทร้านค้า ๕๐๐       -

 (๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตดั การประสาน การรีด

          (๖.๓.๑) การกลึง  การเจาะ

          ก. ด้วยเคร่ืองจักร ๑๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐       -

          ข. ด้วยเคร่ืองจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ๑,๐๐๐       -

          (๖.๓.๒) การเชื่อม  การประสานโลหะด้วยก๊าซ / ไฟฟ้า /  เคร่ืองจักร ๕๐๐       -

          (๖.๓.๓) การตี  การตัด  การรีดโลหะ 200       -

(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดว้ยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) ๓๐๐       -

(๖.๕) การขัด การล้าง โลหะด้วยเคร่ืองจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
๑,๐๐๐       -

(๖.๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ ๑,๐๐๐       -

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรเคร่ืองกล

(๗.๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
๑,๐๐๐       -

(๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักรเคร่ืองกล ๕๐๐       -

(๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไว้บริการ หรือ
จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือประกันปรับปรุงยานยนต์เคร่ืองจักรหรือ
เคร่ืองกลดังกล่าวด้วย

๕๐๐       -

(๗.๔) การล้าง การอัดฉีดฉีดยานยนต์ ๕๐๐       -
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(๗.๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอร่ี

      (๗.๕.๑) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ีเกินกว่า ๕ คนข้ึนไป ๕๐๐       -

      (๗.๕.๒) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ีไม่เกิน ๕ คน ๓๐๐       -

 (๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง

        (๗.๖.๑) รถยนต์ ๕๐๐       -
        (๗.๖.๒) รถจักรยานยนต์ รถจักรยานรถที่มีลอ้ตั้งแต่ ๓  ล้อลงมา ๓๐๐       -

(๗.๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าครัตซ์ ๕๐๐       -

๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้

(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐       -

(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดร่อง การบด การสับ การแปรสภาพ 
การทําค้ิวหรือการตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร
    (๘.๒.๑) ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือไฟฟ้า  ตั้งแต่ ๒๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐       -

    (๘.๒.๒) ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือไฟฟ้า ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐       -

    (๘.๒.๓) ทําด้วยแรงงานคน ๒๐๐       -

(๘.๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร หรือการพ่น

การทําสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย ๒๐๐       -

(๘.๔) การอบไม้ ๓๐๐       -

(๘.๕) การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร ๕๐๐       -
(๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ ๕๐๐       -

(๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ ๑,๐๐๐       -

(๘.๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน

      (๘.๘.๑) ตั้งแต่  ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐       -

      (๘.๘.๒) ตั้งแต่  ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป ๑,๐๐๐       -

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ       -

(๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๑,๐๐๐       -

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล       -

(๙.๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด  หรือใน ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล ๑,๐๐๐

      -

(ต้องมีใบนุญาตจาก
สํานักงานส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ)

หมายเหตุ
ลําดับที่ ประเภทกิจการ  ค่าธรรมเนียม



 บาท สตางค์
(๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ยกเว้นกิจการใน  (๙.๑) หรือ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ๑,๐๐๐       -

(๙.๔) การประกอบการกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน       -

       (๙.๔.๑) มีห้องพักตั้งแต่ ๒๐ ห้องข้ึนไป ๑,๐๐๐       -

       (๙.๔.๒) มีห้องพักเกินกว่า ๑๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง ๕๐๐       -

       (๙.๔.๓) มีห้องพัก ไม่เกิน ๑๐ ห้อง ๓๐๐       -

(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน ๕๐๐       -

(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทภาพยนตร์

    (๙.๖.๑) ท่ีนั่งชมเกินกว่า ๓๕๐ ท่ีนั่ง ๕๐๐       -

    (๙.๖.๒) ท่ีนั่งชมไม่เกิน ๓๕๐ ท่ีนั่ง ๓๐๐       -

(๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดง
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 300       -

(๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ยกเว้นกิจการ      
  ใน ( ๙.๑) ๑,๐๐๐

(๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน ๑,๐๐๐       -

(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ใน       -
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม       -

     (๙.๑๐.๑) ร้านท่ีมีเก้าอ้ีบริการ ตั้งแต่ ๓ ท่ีนั่งข้ึนไป ๕๐๐       -

     (๙.๑๐.๒) ร้านท่ีมีเก้าอ้ีบริการไม่เกิน ๓ ท่ีนั่ง ๒๐๐       -

(๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนกัโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้
อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด       -

เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ๒๐๐       -

(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ตู้เพลง  ตู้คาราโอเกะ ๑,๐๐๐       -

(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๑๐,๐๐๐       -

(๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  
หรือสิ่งแวดล้อม ๕,๐๐๐       -

(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๕,๐๐๐       -

ลําดับที่ ประเภทกิจการ  ค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ



บาท สตางค์
๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

(๑๐.๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุกตั้งแต่ 
๕ ก่ีข้ึนไป (ยกเว้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพ) ๕,๐๐๐       -

(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น       -

          (๑๐.๒.๑) โรงอัด ปอ  ป่าน ๕๐๐       -

          (๑๐.๒.๒) โรง (ฉาง) เก็บปอ หรือป่านสะสมเกินกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๔๐๐       -

          (๑๐.๒.๓) โรง (ฉาง) เก็บปอหรือป่านสะสมไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐       -

(๑๐.๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร ๕๐๐       -

(๑๐.๔) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจักร

          (๑๐.๔.๑) ทอด้วยเคร่ืองจักรหรือไฟฟ้า ๕๐๐       -

          (๑๐.๔.๒) ทอด้วยแรงงานอ่ืน ๓๐๐       -

(๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่ ๕ เคร่ืองข้ึนไป ๓๐๐       -

(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐       -

(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร ๕๐๐       -

(๑๐.๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐       -

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ

(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๑,๐๐๐       -

(๑๑.๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร ๕,๐๐๐       -

(๑๑.๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

 การผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ๑,๐๐๐       -

(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุ ท่ีคล้ายคลึงกัน       -
          (๑๑.๔.๑) สะสมเกินกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป (มากว่า ๖๐ ถุง) ๕๐๐       -

          (๑๑.๔.๒) สะสมไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐  กิโลกรัม ข้ึนไป (น้อยกว่า ๖๐ ถุง) ๓๐๐       -

(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๑,๐๐๐       -

(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หนิท่ีเป็นสิ่งของต่าง ๆ ๑,๐๐๐       -

(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐       -

หมายเหตุ
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 บาท สตางค์
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัตซ์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น

๑,๐๐๐       -

(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐       -

(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐       -

(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑,๐๐๐       -

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี

(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์       สารตัวทําละลาย
๒,๐๐๐       -

(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ

    (๑๒.๒.๑) การสะสมก๊าชประเภทหุงต้มเพื่อจําหน่ายร้านค้าปลีก ๒๐๐       -

    (๑๒.๒.๒) การสะสมก๊าชประเภทหุงต้มเพื่อจําหน่ายร้านค้าส่ง ๕๐๐       -

    (๑๒.๒.๓) การสะสมในลักษณะตั้งเป็นสถานีบริการก๊าช ๕๐๐       -

(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ต่าง ๆ ๒,๐๐๐       -

    (๑๒.๓.๑) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทท่ี ๑ ลักษณะท่ี ๑ ร้านจําหน่ายน้ํามัน
เชื้อเพลิงรายย่อย ๑๐๐       -

    (๑๒.๓.๒) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทท่ี ๒

        ก. ตั้งเป็นสถานเก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะท่ี ๒ โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร
๕๐๐       -

        ข. ตั้งเป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ง ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน ๒๐๐       -
        ค. ตั้งเป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะท่ี ๑ ปั๊มถังลอยริมถนน  
ขนาดเล็ก ๑,๐๐๐       -

     (๑๒.๓.๓)    การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓

         ก. สถานท่ีเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง ลักษณะท่ี ๓ โรงงานขนาดใหญ่ ๑๐,๐๐๐       -

         ข. คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  สถานีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร ๑๐,๐๐๐       -

         ค. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ก สถานีบริการติดถนนใหญ่ (ถังเก็บใต้พื้นดิน)
๑๐,๐๐๐       -

หมายเหตุ
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บาท สตางค์
         ง. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ข สถานีบริการติดถนนซอย (ถังเก็บใต้พื้นดิน)

๒,๐๐๐       -

         จ. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ค (ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดใหญ่ ) ๑,๕๐๐       -
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก ๕,๐๐๐       -

(๑๒.๕) การพ่นสี ๑,๐๐๐       -

(๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๑,๐๐๐       -

(๑๒.๗) การโม่ การบดชัน ๑,๐๐๐       -

(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๕๐๐       -

(๑๒.๙) การผลิต การล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ ๑,๐๐๐       -

(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
๑,๐๐๐       -

(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๑,๐๐๐       -

(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐       -

(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง ๑,๐๐๐       -

(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง ๑,๐๐๐       -

(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐       -

(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
๑,๐๐๐       -

(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๑,๐๐๐       -

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ

(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐       -

(๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ไฟฟ้า ๑,๐๐๐       -

(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๑,๐๐๐       -
(๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร ๖๐๐       -

ลําดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม
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 บาท สตางค์
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือรับซ้ือของเก่า

         (๑๓.๕.๑) ต่ํากว่า ๑๐๐  ตารางวา ๕๐๐       -

         (๑๓.๕.๒) ตั้งแต่  ๑๐๑ แต่ไม่เกิน ๔๐๐  ตารางวา ๑,๐๐๐       -

         (๑๓.๕.๓) มากกว่า  ๔๐๐  ตารางวาข้ึนไป ๒,๐๐๐       -

(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า

         (๑๓.๖.๑) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากว่า ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐       -

        (๑๓.๖.๒) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต่ ๕๑ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐       -

        (๑๓.๖.๓) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีมากกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐       -

(๑๓.๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว ๒๐๐       -

(๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ ๕๐๐       -

(๑๓.๙) การก่อสร้าง ๑,๐๐๐       -

(๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๑,๐๐๐       -

(๑๓.๑๑) กิจการเก่ียวกับดูแลผู้สูงอายุ ๕๐๐       -

(๑๓.๑๒) กิจการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานอ่ืน ๒,๐๐๐       -

ลําดับที่ ประเภทกิจการ  ค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ



-๑- 
 

คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เขียนที่....................................................... 

วันที่........................เดือน........................................พ.ศ...................... 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) …………………………………………………………………อายุ.................ป ี

สัญชาติ........................บ้านเลขที่...........................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย......................ถนน.......................... 
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ..............................เทศบาล/อบต.................................................... 
จังหวัด................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................................................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการ 

(    ) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท......................................................................... 
มีคนงาน....................................คน   ใช้เครื่องจักรขนาด.......................................แรงม้าต่อ(เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน) 
..................................................พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓) สําเนาใบทะเบียน  นิติบุคคล (ถ้ามี) 
๔) บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  คือ 

๕.๑ ............................................................................................... 
๕.๒ ............................................................................................... 

๖) อื่นๆ ......................................................................................... 
๖.๑ ............................................................................................... 
๖.๒ ............................................................................................... 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบการกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตน้ีเป็นความจรงิทุกประการ 
 
 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   ) เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเงื่อนไขดังน้ี ................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

(   ) เห็นควรไม่อนุญาตเพราะ ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ) .................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
               (................................................) 
             ตําแหน่ง....................................วันที่........../................./..................... 

 
 
 
 

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

                             ตําแหน่ง....................................วันที่........../................./..................... 
 

 

 

 

 

 

 

 
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(   )  อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
(   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกจิการ 
 

(ลงช่ือ) .................................................เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
         (................................................) 
ตําแหน่ง....................................วันที่........../................./..................... 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.............................................................. 
เล่มที่.......................เลขที่.................../.......................... 

อนุญาตให้........................................................สัญชาติ......................อยู่บ้านเลขที.่....................... 
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.............................ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์............................................... 

ข้อ ๑ ประกอบกิจการ.................................................................ประเภท..................................... 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า....................................................................................................................... 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย................................ถนน.............................. 
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด....................................................... 
โทรศัพท.์..............................โทรสาร..............................................มีพื้นที่ประกอบการ....................ตารางเมตร 
ใช้เครื่องจกัรที่มีกําลังขนาด.............................แรงม้า  จํานวนคนงาน............................................................คน 
ทั้งน้ีได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....................................บาท (.....................................................................) 
ใบเสร็จรับเงิน  เล่มที.่..............เลขที่...................ลงวันที.่............เดือน......................................พ.ศ. ................ 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบญัญัติขององค์การบรหิารส่วนตําบลตาอ็อง 
ข้อ ๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 

๑) ........................................................................................................................... 
๒) .......................................................................................................................... 
๓) .......................................................................................................................... 

ใบอนุญาตฉบบัน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่.................เดือน................................พ.ศ. ................................. 

ออกให้  ณ  วันที่ ....................เดือน .................................พ.ศ. .................................... 
 

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

     เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

 
 

 

 

 



-๒- 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

ว/ด/ป 
ท่ีอนุญาต 

ว/ด/ป 
ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจ้าพนักงาน 

ท้องถ่ิน 
ค่าธรรมเนียม 
 

ค่าปรับ เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

คําเตือน 
๑. ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกจิการ 
๒. ต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายในวันเวลาที่กําหนด  ตามข้อ ๒ 
    ต้องเสียค่าปรับเพิ่มข้ึนอกีร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบบัน้ีไปด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

ข้าพเจ้า....................................................................อายุ...............ปี...........................สัญชาติ..................... 
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................ถนน.......................แขวง/ตําบล........................ 
เขต/อําเภอ...........................เทศบาล/ตําบล.................................................จังหวัด.................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................ 
ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการ  ประเภท......................................ตามใบอนุญาตเล่มที่........................... 
เลขที่................/.............................ออกใหเ้มื่อวันที.่....................เดือน..........................พ.ศ. ................................... 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถ่ิน)........................................................................................................................................... 

พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓. หลักฐานการอนญุาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ 

๓.๑ ............................................................................................. 
๓.๒ ………………………………………………………………………………….. 

๔. เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องค์การบรหิารส่วนตําบลตาอ็องประกาศกําหนด   คือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทกุประการ 

 
ลงช่ือ....................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

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

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
(   ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ 
................................................................. 
................................................................. 
ลงช่ือ..........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    (..............................................) 
วันที่................./................/...................... 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
(   ) อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกจิการ 
 
 
ลงช่ือ..........................................เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 
   (..............................................) 
วันที่................./................/...................... 
 

 

 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

ข้าพเจ้า............................................................................อายุ..............ป.ี........................สัญชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย........................ถนน.........................แขวง/ตําบล............................. 
เขต/อําเภอ.............................................เทศบาล/ตําบล....................................................จังหวัด............................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................................ 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท......................................................................... 
ประเภท...............................................................................ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถ่ิน)................................................ 
เน่ืองจาก (   )  สูญหาย  (   )  ถูกทําลาย  (   )  ชํารุด (   )  อื่นๆ ........................ 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓. หลักฐานการอนญุาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ 

๓.๑ ............................................................................................. 
๓.๒ ………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(   )  อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
(   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกจิการ 

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

                    วันที่................/................../............................. 
 


