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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ วาดวยกิจการทีเ่ ปนอันตราย
ตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ เรื่อง กิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“ผู ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว า ผู เ ป น เจ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
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“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ งได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลแมทะลบ
๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตว หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย
หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใหเพื่อเปนอาหาร
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(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่น ใดตอสัต ว
หรือพืช หรือสวนใดสวนหนึ่งของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว หรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๕.๓ กิจ การที่ เ กี่ย วอาหาร เครื่ อ งดื่ ม น้ํ า ดื่ ม ยกเว น ในสถานที่ จํ า หน า ยอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู
ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืช หรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเ สน หมี่ ขนมจี น ก ว ยเตี๋ยว เต าฮวย
เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิต บะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิต ภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิต ไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
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(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ ง บรรจุ เ อทิ ล แอลกอฮอล สุ ร า เบี ย ร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ การผลิต
การแบงบรรจุน้ําตาล
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก
ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
๕.๔ กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุ ยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุ สําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิต ผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
๕.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุย หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
๕.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิต ภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมืออุป กรณห รือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุ ง การหลอม หรื อ หล อ โลหะทุ ก ชนิ ด ยกเว น กิ จ การที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใน ๕.๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๕.๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๕.๖ (๑)
(๕) การขั ด ล า งโลหะด ว ยเครื่ อ งจั ก ร สารเคมี ยกเว น กิ จ การที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใน ๕.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๕.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับ แตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
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(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรรี่
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกา หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา
๕.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้วหรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิ ต พ น ทาสารเคลื อ บเงาหรื อ สี แ ต ง สํ า เร็ จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๕.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิ จการนวดเพื่อ สุข ภาพ เวน แต เ ปน การให บ ริก ารที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใน ๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
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(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการใน ๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิ จ การหอพั ก อาคารชุ ด ให เ ช า ห อ งเช า ห อ งแบ ง เช า
หรือกิจการอื่น ในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจ การสระว ายน้ํา หรือ กิจ การอื่ น ๆ ในทํา นองเดีย วกั น
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๕.๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิ จการเล น สเกต หรือ โรลเลอรเ บลด หรือ การเลน อื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๗) การประกอบกิ จ การห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
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๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน หรือใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา หรือสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผา หรือสิ่งทออื่น ๆ
๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิง่ ของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๕.๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัสดุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๕.๖ (๕)
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๕.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน ถานโคก หรือสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม ขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๕.๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอัน เปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๕.๑๓ กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
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การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปนโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
ขอ ๗ สถานประกอบกิ จ การต อ งตั้ ง อยู ห า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
หรือสถานที่อื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขพิจารณาเห็นสมควรไมนอยกวา
๑๐๐ เมตร ทั้งนี้ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ต อ งเป น อาคารที่ มี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง เหมาะสมที่ จ ะประกอบกิ จ การ
ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน
โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีหองน้ําและหองสว มตามแบบและจํานวนที่กํ าหนดในกฎหมายวาดว ย
การควบคุ ม อาคารและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาดให อ ยู ใ นสภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๙ สถานประกอบกิ จ การที่ ค นงานอาจเปรอะเป อ นจากสารเคมี วั ต ถุ อั น ตราย
หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปน
และเหมาะสมกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ต ถุ อั น ตรายและขนาดของการประกอบกิ จ การตามที่ กํ า หนดไว
ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่ มี การกํ า จัด เอง ตอ งได รับ ความเห็ น ชอบจากเจ า พนั กงานท องถิ่ น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ก ารป อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว ที่ เ ป น พาหะ
ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุ ง อาหาร การสะสมอาหารสํ า หรั บ คนงาน ต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งตามข อ บั ญ ญั ติ
วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
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ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม แ ละเครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรือความสั่ น สะเทือน มลพิ ษทางอากาศ มลพิษ ทางน้ํ า ของเสี ยอัน ตราย หรือ มีการใชสารเคมี
หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย
ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอ บัญญัตินมี้ ีผลใชบงั คับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรบั ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่ว ไปในขอบัญญัตินี้ก็ไ ด
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับ ใบอนุญ าตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญ ญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบประกาศกําหนด
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ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวขอบัญญัตินี้ รวมทั้ง
เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวโดยเฉพาะในใบอนุญาตหรือแนบทายใบอนุญาต
(๒) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตขัดตอกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
(๓) อื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดหรือเห็นสมควร
ขอ ๒๐ ผู ไ ด รั บ การอนุ ญ าตต อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ
หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๑ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลแมทะลบเทานั้น
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ดวย
ขอ ๒๓ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ กํ า หนดให ชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวนค า ธรรมเนี ย มที่ ค า งชํ า ระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน
ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลแมทะลบ
ขอ ๒๕ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห งทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกอบดวย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ ารุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญ ญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ การประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๙ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กอนจันทร ศรีชัย
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561
ประเภทกิจการ
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และอนุบาลสัตวทุกชนิด
๑.๑ การเลี้ยงสัตวเพื่อเอาเนื้อ เชน โค กระบือ สุกร ฯลฯ
๑. ตั้งแต ๕ - ๓๐ ตัว
๒. ตั้งแต ๓๑ - ๖๐ ตัว
๓. ตั้งแต ๖๑ - ๙๐ ตัว
๔. ตั้งแต ๙๑ - ๑๒๐ ตัว
๕. ตั้งแต ๑๒๑ ตัวขึ้นไป
๑.๒ การเพาะพันธุ เลี้ยง และอนุบาลสัตวน้ํา เชน กุง ปลา ฯลฯ
๑. ขนาดบอ ไมเกิน 20 ตารางเมตร
๒. ขนาดบอ 21 - 30 ตารางเมตร
๓. ขนาดบอ 31 - 40 ตารางเมตร
๔. ขนาดบอ 41 - 50 ตารางเมตร
๕. ขนาดบอเกิน 5๑ ตารางเมตร
๑.3 การเลี้ยงสัตวปก เชน หาน เปด ไก นก ฯลฯ
๑. ตั้งแต ๒๐ - ๑๐๐ ตัว
๒. ตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตัว
๓. ตั้งแต ๒๐๑ - ๔๐๐ ตัว
๔. ตั้งแต ๔๐๑ - ๖๐๐ ตัว
๕. ตั้งแต ๖๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.4 การเลี้ยงสุนัข
๑. สุนัขตั้งแต ๕ - ๑๐ ตัว
๒. สุนัขตั้งแต ๑๑ - ๒๐ ตัว
๓. สุนัขตั้งแต ๒๑ - ๕๐ ตัว
๔. สุนัขตั้งแต ๕๑ ตัวขึ้นไป
1.5 การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม เชน โคนม แพะ แกะ
๑. ตั้งแต ๕ - ๑๐ ตัว
๒. ตั้งแต ๑๑ - ๓๐ ตัว
๓. ตั้งแต ๓๑ - ๔๐ ตัว
๔. ตั้งแต ๔๑ - ๖๐ ตัว
๕. ตั้งแต ๖๑ ตัวขึ้นไป
๑.๖ การเลี้ยงสัตวอื่น หรือแมลง กิจการละ
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนเขาขมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเก็บคาดูหรือคาบริการ
ไมวาทางตรง หรือทางออมหรือไมก็ตาม

คาธรรมเนียม
(บาท)

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
4๐๐
500
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
500
๑,๐๐๐
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๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก และสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังไมไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว ดวยการตม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่น ๆ ตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือการลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวน การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนอาหารจากสัตว พืช
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร จากสัตว พืช
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง แหนม หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่
จํ า หน า ยอาหาร การขายเร การขายในตลาด และการผลิ ต เพื่ อ บริโ ภคในครั ว เรื อ น
(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันทรอบ ขนมเปยะ
(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวานโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง
ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ และชา
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค

คาธรรมเนียม
(บาท)
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
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(๒๐) การตาก การหมัก การดอกผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร และเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน
๑. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน ๒ แรงมา
๒. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการ ๓ - ๒๐ แรงมา
๓. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการ ๒๑ - ๑๐๐ แรงมา
๔. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการ ๑๐๑ แรงมาขึ้นไป
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๔) การผลิตยาสูบ
(๕) การสีขาว ดวยเครื่องจักร
๕.๑ ตั้งแต ๑ - ๒๐ แรงมา
๕.๒ ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ แรงมา
๕.๓ ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ แรงมา
๕.๔ ตั้งแต ๑๐๑ แรงมาขึ้นไป
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาว ดวยเครื่องจักร
๖.๑ ตั้งแต ๑ - ๒๐ แรงมา
๖.๒ ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ แรงมา
๖.๓ ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ แรงมา
๖.๔ ตั้งแต ๑๐๑ แรงมาขึ้นไป

คาธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
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(๗) การผลิต การสะสมปุย
๗.๑ การผลิตปุย
๗.๒ การสะสมปุย
๗.2.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๗.2.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิต โลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
๑.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๑.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวน กิจการใน 6(๑)
๒.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๒.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
เครื่องจักรหรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๑)
๓.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๓.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการใน 6 (๑)
๔.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๔.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๕) การชัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการใน 6 (๑)
๕.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๕.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
๑.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๑.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๒.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๒.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอม หรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักร
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย

คาธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
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๓.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๓.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
๔.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๔.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
๕.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๕.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
๖.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๖.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม
ดวยเครื่องจักร
๒.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๒.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๓) การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสารเคลือบเงา สี
หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
๓.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป
๓.๒ สถานประกอบการที่เนื้อที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(๔) การอบไม
(๕) การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐ สิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพรและนวดแผนโบราณ
๓.๑ ขนาด ๑ คนนั่ง
๓.๒ หองอบตั้งแต ๒ คนขึ้นไป กิจการละ
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๔.๑ กิจการไมเกิน ๒๐ หอง
๔.๒ กิจการเกิน ๒๐ หองขึ้นไป

คาธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
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(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่นใด
ทํานองเดียวกัน
๕.๑ กิจการไมเกิน ๒๐ หอง
๕.๒ กิจการเกิน ๒๑ หองขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรศพ
(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
9.1 เนื้อที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
9.2 เนื้อที่ตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในขอบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
10.1 ใบอนุญาตสถานที่เสริมสวยหรือแตงผม นับตามจํานวนเกาอี้
10.1.1 เกาอี้แรก
10.1.2 เกาอี้ตอไปเกาอี้ละ
10.2 ใบอนุญาตใหบุคคลประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผมบุคคล
(๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารที่วัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธอี ื่นใดเวนแตการใหบริการดังกลาว
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม หรือใหบริการอินเตอรเน็ตคาเฟ และเกมออนไลน
12.1 สวนสนุก
12.2 ตูเกม หรือ ใหบริการอินเตอรเน็ตคาเฟและเกมออนไลน
12.2.1 เครื่องแรก
12.2.2 เครื่องตอไปคิด เครื่องละ
(๑๓) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม
(๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
๑๐. กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก
ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร

คาธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๕๐
๓๐
๕๐
๕๐๐

๕,๐๐๐
๓๐
๒๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
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(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักร ตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๙) การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะหู อวัยวะอื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรก
ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงแกส
2.1 แกส ๑ - ๔๐ ถัง
2.2 แกส ๔๑ ถังขึ้นไป
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
๓.๑ จํานวน ๒ หัวจาย
๓.๒ มากกวา ๒ หัวจาย ใหนับหัวจายละ
๓.๓ ปมหลอด ใหนับหัวจายละ
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน ถานโคก
๔.๑ ไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
๔.๒ เกิน ๕๐๑ กิโลกรัม
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
๕.๑ การพนสีรถยนต
๕.๒ การพนสีอื่นนอกจากรถยนต
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง

คาธรรมเนียม
(บาท)
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๒๕
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

- 8 ประเภทกิจการ
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
7.1 โดยใชเครื่องจักร
7.2 โดยไมใชเครื่องจักร
(๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
การผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
๑๖.๑ การผลิต
๑๖.๒ การบรรจุ
๑๖.๓ การสะสม
๑๖.๔ การขนสง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
6.1 พื้นที่ไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
6.2 พื้นที่ ๔๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม หรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(11) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหนําโรค
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(13) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

คาธรรมเนียม
(บาท)
๘๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
5๐๐
๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔๐๐
๑,๐๐๐
5,๐๐๐
1,๐๐๐
1,๐๐๐
1,๐๐๐
1,๐๐๐

แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
คําขอเลขที่.............../.................

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

1. ขาพเจา..........................................................................อายุ...............ป สัญชาติ..................
ที่อยูเลขที่.................หมูที่..........ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด...........................................
หมายเลขโทรศัพท....................................................ผูขออนุญาต
2. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท..............................
ตอเจาพนักงานทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ)
3. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สํ า เนาใบอนุ ญ าตตามกฎหมายว า ด ว ยควบคุ ม อาคาร หนั ง สื อ ให ค วามเห็ น ชอบ
การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน
( ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
( ) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
( ) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(...................................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่...........................ไดรับเรือ่ งเมื่อวันที่.................เดือน......................................พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(....................................................)
ตําแหนง.....................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนของผูรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลขที่...........................ไดรับเรือ่ งเมื่อวันที่.................เดือน......................................พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน..................วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป

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

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
คําขอเลขที่.............../.................

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

1. ขาพเจา............................................................................อายุ...............ป สัญชาติ..................
ที่อยูเลขที่.................หมูที่..........ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด...........................................
หมายเลขโทรศัพท...................................ผูขออนุญาต
2. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท..............................
ตอเจาพนักงานทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ)
3. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สํ า เนาใบอนุ ญ าตตามกฎหมายว า ด ว ยควบคุ ม อาคาร หนั ง สื อ ให ค วามเห็ น ชอบ
การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน
( ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
( ) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
( ) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
1. ...................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(.................................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่...........................ไดรับเรือ่ งเมื่อวันที่.................เดือน......................................พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(....................................................)
ตําแหนง.....................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนของผูรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลขที่...........................ไดรับเรือ่ งเมื่อวันที่.................เดือน......................................พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน..................วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ)........................................................
(....................................................)
ตําแหนง.....................................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่.............เลขที่................/................
1. เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.......................................................................อายุ...............ป
สัญชาติ............เลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................................อยูบานเลขที่.............
หมูที่....................ตําบล...............................อําเภอ........................................จังหวัด.....................................
หมายเลขโทรศัพท.....................................
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.........................................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................พื้นที่ประกอบการ..............................ตารางเมตร
ตั้งอยูเลขที่.............หมูที่.........ตําบล...........................อําเภอ............................จังหวัด...............................
หมายเลขโทรศัพท..............................................
เสียคาธรรมเนียมปละ.......................บาท (...................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่.......................เลขที่.........................ลงวันที่...........................................................
2. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
3. หากปรากฏในภายหลังวา การประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้ เปนการขัดตอกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
4. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
4.1 ......................................................................................................................
4.2 ......................................................................................................................
4.3 ......................................................................................................................
5. ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ..............
6. ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ).........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง..........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

รายการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่/เลขที่/วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

