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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อและนายอําเภอหนองหญ้าปล้อง   
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ  เรื่อง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ  ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลท่าตะคร้อ  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซ่ึงต้องรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของสาธารณชน 
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“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัย 
ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือ  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน 
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ 

(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ 
 (๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง 
 (๑.๒) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอานม 
 (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนงัสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
 (๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์  ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ 
 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสมหรือ 

การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  หรือพืชเพื่อเป็นอาหาร 
 (๒.๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง 
(๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
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 (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  
เต้าเจ้ียว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค 
ในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค 
ในครัวเรือน 

 (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน  ๆ 
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 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  และเพื่อการบริโภค

ในครัวเรือน 
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
(๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ 
 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง  ๆ 
(๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าว  หรือวัตถุคลายคลึงด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
(๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง  ๆ 
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุง  แร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดว้ยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
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 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะ
อ่ืนใดยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
(๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่

เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว้บริการหรือ

จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

(๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 

 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือ 

การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑจ์ากไม้หรือหวาย 

 (๘.๔) การอบไม้ 

 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 

 (๘.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง  ๆ 

 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน   
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(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  บ้านเช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมโหรสพ 
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ 

หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  และกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการใน  (๙.๑) 
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอ่ืนในทํานอง

เดียวกัน 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่ กิจการที่อยู่ ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ดังกล่าวใน  (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์ 

หรือส่ิงแวดล้อม 
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
 (๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้าน 
 (๙.๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
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(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับส่ิงทอ 
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนส่ิงทออ่ืน ๆ 
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้าหรือส่ิงทออ่ืน ๆ 
(๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง  ๆ 
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น  

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดช์  หรือ

สารตัวทําละลาย 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง  ๆ 
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 
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 (๑๒.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(๑๓) กิจการอ่ืน  ๆ 
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
 (๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา   
ข้อ ๖ เม่ือพ้นกําหนด  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้บุคคลใด

ประกอบกิจการหรือการค้าซ่ึงกําหนดให้ควบคุม  ดังระบุไว้ในข้อ  ๕  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
ท่าตะคร้อ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบใบอนุญาตที่แนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซ่ึงต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  
ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อกําหนด 
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ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  ซ่ึงต้องควบคุม  ต้องยื่นแบบตามที่ได้กําหนดไว้ต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และต้องปฏิบัติ  และจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้น  ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
อันเก่ียวกับสุขลักษณะ  ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กําหนดไว้ตามควรแก่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่ต้องตั้งในทําเลซ่ึงจะทํารางระบายน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวรมีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  
ไม่รั่ว  น้ําไหลได้สะดวก 

(๒) ต้องทํารางระบายน้ํา  หรือบ่อซ่ึงรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวรมีลักษณะเรียบร้อย  ไม่ซึม  
ไม่รั่ว  น้ําไหลได้สะดวก 

(๓) การระบายน้ําจะต้องไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางสาธารณะหรือแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 
(๔) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกัน

ไม่ให้น้ําซึม  รั่วไหล  หรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา   
เครื่องป้องกันควัน  ไอ  เสียง  กล่ิน  ความกระเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  มูล  หรือส่ิงอ่ืนใด  ซ่ึงอาจ
เป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  ข้อกําหนดดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

(๕) ต้องให้มีแสงสว่าง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่ไม่ให้เป็นที่อาศัย
ของสัตว์พาหะนําเชื้อโรค 

(๖) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่การค้านั้น 
(๗) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันได้สุขลักษณะและเพียงพอ 
(๘) ต้องมี  ส้วม  อันได้สุขลักษณะเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้นและต้อง

ตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดอุจจาระด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
(๙) สถานที่เล้ียงสัตว์ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางพอ 

(๑๐) สถานที่ เ ก่ียวกับการตาก  หรือผ่ึงสินค้า  ต้องมีที่ สําหรับตากหรือผ่ึงสินค้าตามที่ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 
ข้อ ๙ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการตามความ

ในข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสุขภาพของประชาชน  ก็ให้ออก
ใบอนุญาตให้ตามแบบที่กําหนดไว้ภายใน  ๑๕  วัน   

ข้อ ๑๐ ผู้ได้ รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ท้ายข้อบัญญัติตําบลนี้ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หากมิได้มารับใบอนุญาต  และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ สําหรับการค้าประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แห่งเดียว   
ถ้าประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมหลายประเภทในสถานที่แห่งเดียวกัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ประเภทที่มีอัตราสูง  เต็มราคาแต่ประเภทเดียว  ประเภทอ่ืนให้เก็บครึ่งราคา 



 หน้า   ๘๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุม  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเก่ียวด้วย
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  หรือ  ๗  ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ  
และทําความสะอาด  กวาดล้างสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาดทุกวัน 

(๒) ต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ได้รับอนุญาต 
(๓) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าเศษวัตถุ  

หรือวัตถุแห่งการค้านั้น  จัดใช้เป็นสารอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง  แมลงวัน  หรือสัตว์อ่ืน 
(๔) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน  หรือยุงหรือสัตว์นําโรคอ่ืน ๆ 
(๕) ถ้าจะเปล่ียนแปลงแก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
(๖) ต้องปฏิบัติการทุกอย่าง  เพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

หรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(๗) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสํารวจสถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนวิธีประกอบกิจการนั้นได้ในเวลาอันสมควร  เม่ือได้รับ
แจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการใด  อาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน  มลพิษ
ทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  จะต้องดําเนินการ
ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและ 
ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  

ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ 

ข้อ ๑๔ การต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไว้  
พร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ   

ข้อ ๑๕ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคําร้องทั่วไป  เพื่อแจ้ง
บอกเลิกกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไว้   

ข้อ ๑๖ หากผู้รับใบอนุญาต  ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอทั่วไปต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไว้   

ข้อ ๑๗ หากปรากฏว่า  ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นคําร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนด  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตใหม่
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในส่วนสําคัญ  แล้วแต่กรณี
พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 



 หน้า   ๘๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๑๘ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินงานตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบที่กําหนด  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  
กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  และเล่มที่  วันที่  เดือน  ปี  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต   

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ  ซ่ึงถูกควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ซ่ึงกําหนดไว้ในข้อ  ๑๐  หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกใบอนุญาตกําหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และอาจต้อง
ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อีกด้วย 

ข้อ ๒๑ ผู้ใดประกอบกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด  ซ่ึงกําหนดให้ควบคุมตามข้อ  ๕   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ  โดยมิได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  และมีความผิด
ตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตะคร้อ 

ข้อ ๒๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๔ ให้ผู้ประกอบกิจการตามลักษณะในข้อ  ๕  อยู่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ   
เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ   

ให้เจ้าของกิจการตามความในวรรคหนึ่ง  ดําเนินการแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญตัินี้มีผลบังคับใช้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สุรพงศ์  ทองสมนึก 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ 
เรื่อง การควบคุมกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ลําดับที ่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
๑ ๑.  กจิการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว ์

(๑)  การเล้ียงสัตว์บก สัตว์ปีก สตัว์นํ้า สตัว์เล้ือยคลาน หรือแมลง 
     (๑.๑)  การเลีย้งโค  กระบือ แพะ แกะ หรือสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีมี 
            ลักษณ์อย่างเดยีวกัน 
             เกินกว่า     ๑๕  ตัว  แต่ไม่เกิน    ๓๐  ตัว                                    
             เกินกว่า     ๓๐  ตัว  แต่ไม่เกิน   ๑๐๐  ตัว 
             เกินกว่า    ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน   ๒๐๐  ตัว 
             เกินกว่า    ๒๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน   ๕๐๐  ตัว 
             เกินกว่า    ๕๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐๐  ตัว 
             เกินกว่า  ๑,๐๐๐ ตัว  ขึ้นไป 
     (๑.๒) การเล้ียงหมู 
            เกินกว่า      ๕  ตัว  แต่ไม่เกิน    ๒๐  ตัว 
            เกินกว่า    ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน   ๔๐  ตัว 
            เกินกว่า    ๔๐  ตัว  แต่ไม่เกิน   ๑๐๐  ตัว 
            เกินกว่า   ๑๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน   ๓๐๐  ตัว 
            เกินกว่า   ๓๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 
            เกินกว่า   ๕๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน   ๑,๐๐๐  ตัว 
            เกินกว่า  ๑,๐๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตัว 
            เกินกว่า  ๒,๐๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว 
            เกินกว่า   ๕,๐๐๐  ตัว  ขึ้นไป 
     (๑.๓)  การเลีย้งสัตว์ปีก (นก, เปด็, ไก่, หรือสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ) 
            เกินกว่า   ๑๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน   ๕๐๐  ตัว 
            เกินกว่า   ๕๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
            เกินกว่า  ๑,๐๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน  ๓,๐๐๐  ตัว 
            เกินกว่า   ๓,๐๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ตัว 
            เกินกว่า   ๕,๐๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๘,๐๐๐ ตัว 
            เกินกว่า  ๘,๐๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ ตัว 
            เกินกว่า   ๑๐,๐๐๐  ตัว  ขึ้นไป 
     (๑.๔)  การเลีย้งสัตว์เล้ือยคลาน แยกได ้ดงัน้ี 
            (๑.๔.๑) การเล้ียงจระเข ้ 
                   ไม่เกิน ๑๐  ตัว  
                   เกินกว่า ๑๐  ตัว แต่ไม่เกิน ๓๐ ตัว 
                   เกินกว่า ๓๐  ตัว ขึ้นไป 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
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๒ 

            (๑.๔.๒) การเล้ียงสัตว์เล่ือยคลานประเภทอ่ืน  
                   ไม่เกิน ๑๐ ตัว                                                               
                   เกินกว่า ๑๐  ตัว   แต่ไม่เกิน ๓๐  ตัว 
                   เกินกว่า ๓๐ ตัว ขึ้นไป  
     (๑.๕)  การเลีย้งแมลง 
(๒)  การเล้ียงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม  
(๓)  การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี 
     ลักษณะทํานองเดยีวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม หรือ      
     เพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ท้ังน้ีจะมีการเรียกเก็บค่าดู  
     หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
๒.  กจิการที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ ์
(๑)  การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
     การขายในตลาด และการฆา่เพ่ือบริโภคในครัวเรือน แยกไดด้ังน้ี 
     - การฆ่าสัตว์ประเภท สุกร โค กระบือ  
         ไม่เกิน ๓ ตัว / คร้ัง  
         เกินกว่า  ๓  ตัว  แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว /คร้ัง 
         เกินกว่า ๑๐ ตัวขึ้นไป / คร้ัง 
     - การฆ่าสัตว์ประเภท สัตว์ปีก 
         ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
         เกินกว่า   ๑๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน   ๕๐๐  ตัว 
         เกินกว่า   ๕๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
         เกินกว่า  ๑,๐๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน  ๓,๐๐๐  ตัว 
         เกินกว่า   ๓,๐๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ตัว 
         เกินกว่า   ๕,๐๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๘,๐๐๐ ตัว 
         เกินกว่า  ๘,๐๐๐  ตัว  ขึ้นไป 
(๒)  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ท่ียงั 
     มิได้ฟอก 
(๓)  การสะสมเขาสตัว์ กระดูกสัตว์ท่ียงัมิได้แปรรูป 
(๔)  การเคีย่วหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(๕)  การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง 
     ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขาย 
     ในตลาด 
 

 
๑,๕๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๘,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
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๓ 

(๖)  การประดิษฐ์เคร่ืองใช ้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ หนัง
สัตว์ เขาสตัว์ ขนสัตว์ หรืออ่ืน ๆ ของสัตว์ 
(๗)  การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม การกระทํา
อ่ืนใดต่อสัตว์ หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์ หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์  
แยกไดด้ังน้ี 
     (๗.๑)  การสะสมอาหารสตัว์ชนิดสําเร็จรูปเพ่ือจําหน่าย 
     (๗.๒) การผลติ การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ โดยเข้า 
            ลักษณะเป็นโรงงาน ใช้เคร่ืองจักร 
(๘)  การสะสม หรือการล้างคร่ัง 
๓.  กจิการที่เกี่ยวกับอาหาร เครือ่งด่ืม นํ้าด่ืม 
(๑)  การผลิตเนย นมเทียม 
(๒)  การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบดูู ไตปลา 
      เต้าเจ้ียว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิต 
      เพ่ือบริโภคในครัวเรือน แยกได้ดงัน้ี 
      -ไม่ใช้เคร่ืองจักร และไม่เข้าลักษณะโรงงาน   
      - ใช้เคร่ืองจักร และเข้าลักษณะโรงงาน  
(๓)  การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น 
     การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๔)  การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้น 
     การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๕)  การน่ึง การต้ม การเคีย่ว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต 
     อาหารจากสตัว์ และพืช 
(๖)  การเคีย่วนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชยีง หมูยอ ไส้กรอก หมูตัง้ 
     ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๗)  การผลิตเส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเตีย๋ว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี 
(๘)  การผลิตแบะแซ 
(๙)  การผลิตอาหารกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๐)  การประกอบกิจการ การทําขนมปงัสด ขนมปงัแห้ง จันอับ 
       ขนมเปีย๊ะ 
(๑๑)  การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
       ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
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๔ 
 
 
 
 

(๑๒)  การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เคร่ืองดื่ม 
       ชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้น 
       การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน แยกไดด้งัน้ี 
       - ไม่ใช้เคร่ืองจักร และไม่เข้าลักษณะโรงงาน 
       - ใช้เคร่ืองจักร และเข้าลักษณะโรงงาน 
(๑๓)  การผลิต การแบง่บรรจุนํ้าตาล 
       - ไม่ใช้เคร่ืองจักร และไม่เข้าลักษณะโรงงาน 
       - ใช้เคร่ืองจักร และเข้าลักษณะโรงงาน 
(๑๔)  การผลิต ผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 
(๑๕)  การผลิต การแบง่บรรจุเอทลิแอลกอฮอล ์ สุรา เบยีร์ นํ้าส้มสายชู 
(๑๖)  การคั่วกาแฟ แยกไดด้ังน้ี 
       - ไม่ใช้เคร่ืองจักร และไม่เข้าลักษณะโรงงาน 
       - ใช้เคร่ืองจักร และเข้าลักษณะโรงงาน 
 (๑๗)  การผลติลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 
(๑๘)  การผลิตผงชูรส 
(๑๙)  การผลิตนํ้ากล่ัน นํ้าบริโภค 
(๒๐)  การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้น  
       การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๑)  การผลิต การบรรจุใบชาแหง้ ชาผง เคร่ืองดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
(๒๒)  การผลิต ไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๓)  การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน 
(๒๔)  การประกอบกิจการห้องเย็น แชแ่ขง็อาหาร 
(๒๕)  การผลิตนํ้าแขง็ ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร 
       และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๒๖)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังตัง้แต่ ๕ แรงม้า 
       ขึ้นไป 
๔.  กจิการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง 
     ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง  
(๑)  การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยา ด้วยเคร่ืองจักร 
(๒)  การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น เคร่ืองสําอางต่าง ๆ  
(๓)  การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสาํลี 
(๔)  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปดิแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
(๕)  การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภณัฑ์ชําระล้างตา่ง ๆ 

 
 
 

๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 

๕. กจิการเกี่ยวกับการเกษตร 
(๑)  การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช 
(๒)  การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
(๓)  การผลิตแป้งมันสาํปะหลัง แปง้สาคหูรือแปง้อ่ืน ๆ ในทํานอง 
     เดยีวกันด้วยเคร่ืองจักร 
(๔)  การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
(๕)  การผลิตยาสูบ 
(๖)  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
(๗)  การผลิต การสะสมปุย๋ 
(๘)  การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถคุล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 
(๙)  การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
๖. กจิการที่เกี่ยวกับโลหะหรือเร ่
(๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ หรือ   
     เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ แยกไดด้งัน้ี 
     - ไม่เข้าลักษณะโรงงาน   
     - ใช้เคร่ืองจักรกล และเข้าลักษณะโรงงาน 
(๒)  การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจ    
     การใน (๑)  
(๓)  การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด 
     การอัดโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๑) 
(๔)  การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
     หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (๑) 
(๕)  การขัด การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น 
     กิจการใน (๑) 
(๖)  การทําเหมืองเร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ 
๗. กจิการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครือ่งกล 
(๑)  การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นส ี การพ่นสาร 
     กันสนิมยานยนต ์
(๒)  การตั้งศูนยถ์่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรือ 
     อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
     แยกได้ดงัน้ี 
     - ให้บริการแก่รถยนต ์ตัง้แต ่๔ ล้อ ขึ้นไป  
     - ให้บริการแก่รถจักรยานยนต์ ตั้งแต ่๒ ล้อ ไม่เกิน ๔ ล้อ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙ 

(๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต ์เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไว้ 
     บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือ 
     ปรับปรุงยานยนต ์เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดงักล่าวด้วย แยกได้ดังน้ี 
     - ให้บริการแก่รถยนต ์ตัง้แต ่๔ ล้อ ขึ้นไป  
     - ให้บริการแก่รถจักรยานยนต์ ตั้งแต ่๒ ล้อ ไม่เกิน ๔ ล้อ 
(๔)  การล้าง การอัดฉีดยานยนต ์
(๕)  การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอร่ี 
(๖)  การปะ การเชื่อมยาง 
(๗)  การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัตช ์
๘. กจิการที่เกี่ยวกับไม้ 
(๑)  การผลิตไม้ขดีไฟ 
(๒)  การเล่ือย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว 
     หรือการตดัไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
(๓)  การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิง่ของด้วยเคร่ืองจักรหรือการพ่น การทา 
     สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หวาย 
(๔)  การอบไม้ 
(๕)  การผลิตธูป ด้วยเคร่ืองจักร 
(๖)  การประดิษฐ์สิง่ของ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเขยีนด้วยกระดาษ 
(๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
(๘)  การเผ่าถา่น หรือการสะสมถา่น                                                        
๙. กจิการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
     ตามกฎหมายว่าสถานพยาบาล 
(๒)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแตเ่ป็นการให้บริการใน ๙ (๑) 
     หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 
(๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต ่
     เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
     ว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน      
(๕)  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชดุใหเ้ช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเชา่ 
     หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดยีวกัน 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓๐๐ 
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๑๐ 
 
 
 

(๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ      
(๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเงง็ ดิสโก้เทค 
     คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดยีวกัน  
(๘)  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง 
     เดยีวกัน เว้นแตเ่ป็นการให้บริการใน ๙ (๑)  
(๙)  การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่น 
     อ่ืนในทํานองเดยีวกัน  
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ใน 
     บังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แยกได้ดงัน้ี 
     - ให้บริการตดัอยา่งเดยีว 
     - ให้บริการเสริมสวย เสริมความงาม สระ ซอย ไดร์ ตัดเล็บ ฯ  
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนักโดยวิธีการควบคุม 
      ทางโภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถปุระสงค์พิเศษ การบริหาร 
      ร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) 
      หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้กม 
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกกอล์ฟ 
(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบตัิการทางการแพทย ์การ 
     สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลีย้งและดแูลเด็กท่ีบ้าน  
(๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดแูลผู้สงูอายุท่ีบ้าน 
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกบัส่ิงทอ 
(๑)  การปั่นด้าย การกรอดา้ย การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือการทอผ้า 
     ด้วยก่ีกระตุก ตั้งแต ่๕ ก่ี ขึ้นไป แยกไดด้งัน้ี 
     - ใช้ก่ีกระตุก ตัง้แต ่๕ ก่ีขึ้นไป 
     - ทอผ้าดว้ยเคร่ืองจักร 
(๒)  การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
(๓)  การปั่นฝา้ยหรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร 
(๔)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจักร 
(๕)  การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตัง้แต ่๕ เคร่ืองขึ้นไป 

๒,๐๐๐ 
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๑๑ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 

 

(๖)  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนส่ิงทออ่ืน ๆ  
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
(๘)  การย้อม การกัดสีผ้าหรือส่ิงทออ่ืน ๆ 
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกบัหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒)  การระเบดิ การโม่ การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
(๓)  การผลิตเคร่ืองใชด้้วยซีเมนต ์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๔)  การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๕)  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๖)  การเล่ือย การตดั หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของตา่ง ๆ  
(๗)  การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา หินปูน 
(๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ 
     ส่วนผสม  เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลตัช์ กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง 
     ฝ้าเพดาน  ท่อนํ้า เป็นต้น 
 (๙)  การผลติกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑)  การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกบัปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
(๑)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดช์ หรือ 
     สารตัวทําละลาย 
(๒)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
(๓)  การผลิต การกล่ัน การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม หรือ 
     ผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมต่างๆ 
     - หลอดแก้วหมุน       
     - ปั๊มนํ้ามัน ไม่เกิน ๔  หัวจ่าย 
     - ปั๊มนํ้ามัน มากกว่า ๔ หัวจ่าย 
(๔)  การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๕)  การพ่นส ียกเว้นกิจการใน ๗ (๑) 
(๖)  การประดิษฐ์สิง่ของเคร่ืองใช้ด้วยตรายาง ยางเทียม พลาสตกิ 
     เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๗)  การโม่ การบดชัน 

๑,๐๐๐ 
๑๐๐ 
๕๐๐ 
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๓๐๐ 

๒,๐๐๐ 
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๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘)  การผลิตสี หรือนํ้ามันผสมสี 
(๙)  การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑๐)  การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลท์หรือ 
      วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑๑)  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคลา้ยคลึง 
(๑๒)  การผลิต การบรรจุสารเคมีดบัเพลงิ 
(๑๓)  การผลิตนํ้าแขง็แหง้ 
(๑๔)  การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น 
      ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(๑๖)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศตัรูพืชหรือพาหะนําโรค 

แยก ลักษณะไดด้ังน้ี 
     (๑๖.๑)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะ

นําโรคท่ีเขา้ลักษณะเป็นโรงงาน 
     (๑๖.๒) การสะสมสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรคไว้เพ่ือจําหน่าย (ประเภท

ร้านค้าจําหน่ายเคมีภัณฑ์ หรือประเภทอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน)      
(๑๗)  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
๑๓. กิจการอื่น ๆ  
(๑)  การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดยีวกันด้วยเคร่ืองจักร 
(๒)  การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์    
     อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แยกประเภทได้ดงัน้ี  
      (๒.๑)  การผลติเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์      
             อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเข้าลักษณะเป็นโรงงาน 
      (๒,๒)  การซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีไม่เข้าลักษณะเป็น

โรงงาน         
(๓)  การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๔)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
(๕)  การสะสมวัตถหุรือส่ิงของท่ีชาํรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช ้
(๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗)  การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใชแ้ล้ว 
(๘)  การพิมพ์สีลงบนวัตถท่ีุมิใช่สิ่งทอ 
(๙)  การก่อสร้าง   
(๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๒,๕๐๐ 
๑๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 



 

              แบบ กอ.๑ 

คําขอรบัใบอนญุาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

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

 ข้าพเจ้า ช่ือ - สกุล ........................................................................... อายุ.....................ปี สญัชาติ ........................ 
อยู่บ้านเลขที.่......................หมูท่ี.่....................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล................................................................................เขต/อําเภอ......................................................................... 
จังหวัด..................................................................................... โทรศัพท.์............................................................................. 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท........................................................... 
........................................................................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะครอ้ 
 พร้อมคําขอน้ีข้าพเจา้ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ ในกรณีผู้ประกอบกจิการเป็นบุคคลธรรมดา 
 ๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัใบอนุญาต 
 ๓. สําเนาหนังสอืการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในกรณีทีผู่้ประกอบกิจการเป็นนิติบุคคล 
 ๔. สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
 ๕. หนังสอืมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ กรณีเจ้าของหรือ
ผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเองได้ 

แผนที่แสดงที่ต้ังสถานของสถานประกอบการสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
      ดสาส 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒ - 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ ทั้งน้ี ข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตําบล     
ท่าตะคร้อ  ตามคําแนะนําและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   
 
 
          (ลงช่ือ).................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                     (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

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



 

 
 
                 แบบ กอ.๒ 

 
 
 
 

ใบอนญุาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

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

 อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ............................................................................................................... 
อายุ...............ปี สัญชาติ...................... อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่.................. หมู่ที่.......................ถนน................................. 
ตําบล.................................. อําเภอ............................................ จงัหวัด.................................. โทรศัพท์.............................. 
 ๑. ดําเนินกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวม ..................................ประเภท   ดังน้ี 
  ๑.๑................................................................................................................................................................... 
   ๑.๒................................................................................................................................................................... 
  ๑.๓................................................................................................................................................................... 

 ๒. ช่ือสถานประกอบการ.................................................................. ต้ังอยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่.......................... 
ถนน............................ตําบล................................... อําเภอ............................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท.์................................... พื้นที่ประกอบการ................................ ตรารางเมตร กําลงัเครือ่งจักร.....................แรงม้า 
จํานวนคนงาน.................คน  

 ๓. อัตราค่าธรรมเนียม..........................บาท/ปี ใบเสรจ็รบัเงนิ เล่มที.่........................... เลขที่.............................. 
วันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ............................ 

 ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ เรือ่งการควบคุมกจิการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ และปฏิบัติตามคําแนะนํา ตามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตะคร้อ รวมทั่งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององค์การบรหิารส่วนตําบลทุกประการ  

 ๕. ใบอนุญาตฉบบัน้ีสิ้นอายุเมื่อวันที.่..................... เดือน...................................พ.ศ. .......................................... 

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

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



 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาต 
 

คร้ังท่ี 
ว/ด/ป 

ท่ีอนุญาต 
ว/ด/ป 

ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน 
ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 
ลงชื่อ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

        
 
 

        
 
 

        
 
 

        
 
 

        
 
 

        
 
 

 
คําเตือน  ๑. ต้ังแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักทําการของผูร้ับใบอนุญาต 
  ๒. ต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
  ๓. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบบัน้ีมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



              แบบ กอ.๓ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เลขทีร่ับ ............................../...............................           เขียนที่........................................................................ 

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

 ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ...........................................................................................อายุ...............ป ี
สัญชาติ................. อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่............. หมูท่ี่.............. ถนน................................ตําบล................................... 
อําเภอ....................................... จังหวัด................................ โทรศัพท์...................................ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ดังต่อไปน้ี 

 ๑. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ดําเนินกจิการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพประเภท......................................................... 
.......................................... เมื่อวันที่............ เดือน.......................... พ.ศ. ..................อัตราค่าธรรมเนียม.................บาท/ปี 
ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุวันที่.....................เดือน........................................ พ.ศ. ............................................................. 

 ๒. ช่ือสถานประกอบการ...................................................................... ต้ังอยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่...................... 
ถนน......................ตําบล.................................... อําเภอ..............................จงัหวัด.........................โทรศัพท์........................ 

 ๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต  โดยข้าพเจา้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตะคร้อ ว่าด้วยการควบคุมกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ และปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน รวมทัง้กฎ ระเบียบ คําสัง่ขององค์การบรหิารส่วนตําบลท่าตะคร้อ รวมทัง่กฎ ระเบียบ คําสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุกประการ พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วยแลว้ ดังน้ี  
       ๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในกรณีผู้ประกอบกจิการเป็นบุคคล
ธรรมดา 
       ๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ับใบอนุญาต 
       ๓.๓ สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ประกอบกจิการเป็นนิติบุคคล 
       ๓.๔ สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบการ (ถ้าม)ี 
       ๓.๕ หนังสอืมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจ กรณี
เจ้าของหรอืผูป้ระกอบการไมส่ามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเองได้ 
       ๓.๖ ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทนใบอนุญาต 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณาอนุญาตทั้งน้ีข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาตฉบับเดิมและค่าธรรมเนียม จํานวน 
............. ฉบับ มาด้วยแล้ว 

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



แบบคําร้องทั่วไป 
 

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

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

เรียน นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าตะครอ้ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................นามสกลุ............................................ 
อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่............. ถนน............................... ตําบล..................................... 
อําเภอ......................................... จังหวัด.................................................... โทรศัพท.์.......................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ ได้ดําเนินการดังน้ี 
 ๑. ......................................................................................................................................................... 
 ๒. ......................................................................................................................................................... 
 ๓. ......................................................................................................................................................... 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณาอนุเคราะห ์
     
                 ............................................. ผู้ย่ืนคําร้อง 
                 (............................................) 
 
 
         ความเห็น                คําสั่ง 
....................................................................          .................................................................... 
....................................................................          .................................................................... 
....................................................................          .................................................................... 
 
  ลงช่ือ...............................................              ลงช่ือ...............................................    
       (...............................................)                                             (...............................................) 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าตะคร้อ                                 นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าตะครอ้ 
 


