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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน วาดวยกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหาร
สว นตําบลพญาแมนโดยความเห็น ชอบสภาองคการบริห ารส ว นตําบลพญาแมนและนายอํา เภอพิชั ย
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน เรื่อง กิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ข อบัญ ญัตินี้ ให ใชบั ง คับ ในเขตองค การบริ ห ารสว นตํา บลพญาแมนตั้งแตวั น ถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ข อ ๓ บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ไ ด ต ราไว แ ล ว
ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ 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
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“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอัน เกิด จากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลพญาแมน
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
(๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใด อันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชม หรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บ คาดู
หรือคาบริการ ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวหรือผลิตภัณฑ
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(๒.๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาด และการฆาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๒.๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๒.๖) การประดิษฐเครือ่ งใช หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๒.๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว หรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว
(๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ํา
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๓.๒) การผลิตกะป เครื่องแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีการอื่นใดในการผลิตอาหาร
จากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๓.๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๓.๘) การผลิตแบะแซ
(๓.๙) การผลิตอาหารกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๓.๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๓.๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๓.๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่นน้ําบริโภค
(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๒๑) การตาก การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๓.๒๕) การผลิ ต น้ํา แข็ ง ยกเว น การผลิ ต เพื่ อ ใช ใ นสถานที่ จํา หน า ยอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหาร ดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
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(๔.๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเช็ดเครื่องสําอางตาง ๆ
(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
(๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุย
(๕.๘) การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๕.๙) การตาก การสะสม หรือขนถายมันสําปะหลัง
(๖) กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๖.๑) การผลิตโลหะที่เปนภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
(๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักร หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดี บุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะ ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑)
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(๖.๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน
กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร
(๗) กิจการที่เกี่ยวของกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
ยานยนต
(๗.๒) การตั้ ง ศู น ย ถ ว งล อ การซ อ ม การปรั บ แต ง ระบบปรั บ อากาศ
หรื อ อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การปรับปรุงธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริ ก ารหรื อ จํ า หนา ย และในการประกอบธุ ร กิ จ นั้น มี ก ารซ อ มหรือ ปรั บ ปรุ ง ยานยนต เครื่ อ งจั ก ร
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๗.๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๗.๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรรี่
(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗.๗) การอัด ผาเบรก ผาคลัตช
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทํา คิ้ว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
(๘.๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของเครื่องจักร หรือการพน การทาสาร
เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๘.๔) การอบไม
(๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๘.๗) การประดิษฐกระดาษตาง ๆ
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(๘.๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยกเวน กิจการที่ไ ดรับใบอนุญาต
ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ยกเวนกิจการ
ที่ไดรับใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุด ใหเ ชา หอ งเชา หอ งแบง เชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๗) การจัด ใหมีการแสดงดนตรี เตน รํา รองเง็ ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๙.๑)
(๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตการใหบริการดังกลาว
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๑๒) การประกอบการสวนสนุก ตูเกม เกมออนไลน
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(๙.๑๓) การประกอบกิ จ การห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
(๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
(๑๐.๓) การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บหรือปกผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก การอบการรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หินทรายหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
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(๑๑.๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง กรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(๑๒.๓) การผลิ ต การกลั่ น การสะสม การขนส ง น้ํา มั น ป โ ตรเลี ย ม
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๗) การโม การบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัต ถุดว ยพลาสติก เซลลูล อยด เบเกอรไ ลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนสง ดอกไม เพลิ ง หรือ สารเคมีอั น เป น
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
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(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณไฟฟา
(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๑๓.๙) การกอสราง
ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญ ญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เ ข า ข า ยเป น โรงงาน หรื อมี ก ารประกอบกิ จ การเกี่ ย วกับ วั ต ถุ อั น ตรายจะต องปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
หมวด ๒
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๘ สถานประกอบกิ จการต อ งตั้ ง อยูห างจากชุม ชน วัด ศาสนาสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะและประเภทของการประกอบกิ จ การของสถานประกอบกิ จ การนั้ น ๆ
ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
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(๑) ต อ งเป น อาคารที่ มี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง เหมาะสมที่ จ ะประกอบกิ จ การ
ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บั น ไดหนี ไ ฟหรื อ ทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ต อ งมี ห อ งน้ํ าและห อ งส ว มตามแบบและจํ า นวนที่ กํ า หนดในกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุ ม อาคารและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาดให อ ยู ใ นสภาพที่
ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อั น อาจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพต อ งจั ด ให มี ที่ อ าบน้ํ า ฉุ ก เฉิ น ที่ ล า งตาฉุ ก เฉิ น ตามความจํ า เป น
และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มี ภ าชนะบรรจุ ห รื อ ภาชนะรองรั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ ปริ ม าณ
และประเภทมู ล ฝอย รวมทั้ ง มี ก ารทํ า ความสะอาดภาชนะบรรจุ ห รื อ ภาชนะรองรั บ และบริ เ วณ
ที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารกํ า จั ด เองต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มี มูลฝอยที่ บนเป อนสารพิ ษหรื อวัต ถุอัน ตรายหรือ สิ่งอื่ น ใดที่อาจเป น
อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ข อ ๑๒ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ก ารป อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว ที่ เ ป น พาหะ
ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
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ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุ ง อาหาร การสะสมอาหารสํ า หรั บ คนงานต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งตามข อ บั ญ ญั ติ
วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๖ 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 จะตองมีการบัน ทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับ เพลิง
อยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บ รักษาวัต ถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข อ ๑๗ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรื อ ความสั่ น สะเทื อ น มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรื อ มี ก ารใช ส ารเคมี
หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายจะต อ งดํ า เนิ น การควบคุ ม และป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ผลกระทบจนเป น เหตุ รํ า คาญ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
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หมวด ๕
ใบอนุญาต
ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนิน
กิ จ การตามที่ ต อ งมี ก ารควบคุ ม ตามข อ ๖ ในลั ก ษณะที่ เ ป น การค า เว น แต จ ะได รั บ ใบอนุ ญ าต
จากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๖ ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่น คําขอรับ ใบอนุญ าตตามแบบที่กํา หนดไวทายข อบัญ ญัตินี้ พร อมกับ เอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพญาแมนประกาศกําหนด
ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๑ เมื่อ ไดรับ คํ าขอรับ ใบอนุญ าตหรือ คําขอตอ อายุใบอนุญ าตใหเจา พนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ญ ญั ติ นี้ ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รวบรวม
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูร ณ
ในคราวเดี ย วกั น และในกรณี จํา เป น ที่ จ ะต อ งสง คื น คํ า ขอแก ผู ข ออนุ ญ าตก็ ใ ห ส ง คื น คํ า ขอพร อ มทั้ ง
แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
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เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
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
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ดวย
ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้ น อายุ สํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป น การขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ตลอดเวลาที่ ยั ง ดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ถ า มิ ไ ด เ สี ย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับ เพิ่มขึ้น อีกรอยละยี่สิบ ของจํานวนคาธรรมเนียม
ที่ ค า งชํ า ระ เว น แต ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตจะได บ อกเลิ ก การดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ก อ นถึ ง กํ า หนดการ
เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลพญาแมน

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๒๕ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญ าตไวโ ดยเปด เผยและเห็น ไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๖ ในกรณี ที่ใ บอนุ ญ าตสูญ หาย ถู ก ทํา ลาย หรือ ชํ ารุ ด ในสาระที่ สํ าคั ญ ให ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดทั้งที่เปนเอกสารแนบทายและบันทึกขอมูลลงแผนบันทึกขอมูลในครบถวน
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความต อ พนั กงานเจ า หน าที่ แ ห ง ทอ งที่ ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงตอ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใ บอนุญ าตถู กทํ าลาย หรื อชํา รุด ในสาระที่สํ าคัญ ให ผูยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ข อ ๒๗ ในกรณี ที่ ป รากฏว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบท
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู กต อ งตามบทแหง พระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๙ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนัง สือแจง ใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู รั บ ใบอนุ ญ าต และให ถื อ ว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได รั บ ทราบคํ า สั่ ง แล ว ตั้ ง แต เ วลาที่ คํ า สั่ ง ไปถึ ง
หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สมิง คําสวน
นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

ประเภทของกิจการ

1

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
1.1 การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
1.1.1 การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. ตั้งแต ๑๐ - ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ ตัวขึ้นไป
๑.1.๒ การเลี้ยงสุกร
ก. ตั้งแต ๕๐ - ๑๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
1.1.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. ตั้งแต ๑๐ - ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ ตัวขึ้นไป
1.๑.๔ การเลี้ยงหาน เปด ไกนก
ก. ตั้งแต ๒๐๐ – ๑,๐๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป
1.๑.๕ การเลี้ยงสัตวอื่น ๆ นอกเหนือจาก ความใน (๑.๑.1 - 1.๑.๔)
1.๒ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
1.2.1 ตั้งแต ๕ - ๑๐ ตัว
1.2.2 ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ ตัว
1.2.3 ตั้งแต ๒๑ ตัวขึ้นไป
1.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น
ทั้ ง นี้ จะมี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า ดู ห รื อ ค า บริ ก ารไม ว า ทางตรงหรื อ ทางอ อ ม
หรือไมก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
2.1 การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขาย
ในตลาด และการฆาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
2.1.1 ตั้งแต ๑๐ ตัวขึ้นไป
2.1.2 วันละไมเกิน ๑๐ ตัว
2.2 การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
2.2.1 การฟอกหนังสัตว ขนสัตว
2.2.2 การสะสมหนังสัตว ขนสัตว
ก. การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
ข. การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว

2

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)

๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
5๐๐
๓๐๐
๒๐๐
3๐๐
5๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
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2.3 การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
2.๔ การประดิษฐเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
2.๕ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว หรือ
พืชเพื่อเปนอาหารสัตว
2.5.1 โรงงานผลิต
2.5.2 สถานที่สะสม (โกดัง)
2.5.3 สถานที่จําหนาย
ก. ๑ ตันขึ้นไป
ข. ไมเกิน ๑ ตัน
2.๖ การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
3.1 การผลิตเนย เนยเทียม
3.2 การผลิตกะป เครื่องแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู
ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.4 การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.๕ การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีการอื่นใดในการผลิต
อาหารจากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.๗ การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
3.7.1 การผลิตเสนหมี่ วุนเสน
3.7.2 การผลิตเตาฮวย เตาหู เกี้ยมอี๋
3.7.3 การผลิตขนมจีน
3.7.4 การผลิตเสนกวยเตี๋ยว
3.๘ การผลิตแบะแซ
3.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
3.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ
ขนมเปยะ

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)
5๐๐
5๐๐

3,000
2,000
1,๐๐๐
5๐๐
5๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
1,000
500
500
500

5๐๐
500
2,๐๐๐
1,0๐๐
1,000
5,000
1,๐๐๐
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3.11 การแกะ การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
ยกเวนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
3.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิต
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
๓.๑๒.๑ ใชเครื่องจักร
3.12.2 ไมใชเครื่องจักร
3.๑๓ การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
3.13.1 การผลิต
3.13.2 การแบงบรรจุ
3.๑๔ การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
3.๑๕ การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
3.๑๖ การคั่วกาแฟ
3.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
3.17.1 ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา
3.17.2 ใชเครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา
3.๑๘ การผลิตผงชูรส
3.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
๓.๑๙.๑ ใชเครื่องจักร
3.19.2 ไมใชเครื่องจักร
3.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวน
การบริโภคในครัวเรือน
3.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น
3.21.1 การใชเครื่องจักร
3.21.2 ไมใชเครื่องจักร
3.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
๓.๒๒.๑ ใชเครื่องจักร
3.22.2 ไมใชเครื่องจักร
3.๒๓ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
๓.๒๓.๑ ใชเครื่องจักร
๓.๒๓.๒ ไมใชเครื่องจักร
3.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
3.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
3.25.1 การผลิตน้ําแข็งหลอด
3.25.2 การผลิตน้ําแข็งอื่น

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)
5,๐๐๐

1,500
1,๐๐๐
5,0๐๐
1,0๐๐
1,๐๐๐
๕,0๐๐
5๐๐
1,000
2,0๐๐
2,0๐๐
1,000
500
500
1,๐๐๐
500
1,๐๐๐
5๐๐
2,๐๐๐
500
2,๐๐๐
300
300
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๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหาร ดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต
๕ แรงมาขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง
4.1 การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
4.1.1 แผนปจจุบัน
4.1.2 แผนโบราณ
4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสําอางตาง ๆ
4.2.1 การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู เครื่องสําอางตาง ๆ
4.2.2 การผลิต การบรรจุผาเย็น กระดาษเย็น
4.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
4.๔ การผลิตผาผันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออม สําเร็จรูป
4.๕ การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
5.1 การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
5.2 การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
5.2.1 การลาง การรม การอบ
5.2.2 การสะสม
5.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร
5.4.1 ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา
5.4.2 ใชเครื่องจักรกวา ๑๐ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา
5.4.3 ใชเครื่องจักรกวา ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๕.๕ การผลิตยาสูบ
5.5.1 แบบโรงงาน
5.5.2 แบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
5.6 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
5.๗ การผลิต การสะสมปุย
5.7.1 โรงงานผลิตปุย
5.7.2 สถานที่สะสมและหรือจําหนาย
ก. ตั้งแต ๖ ตันขึ้นไป
ข. ตั้งแต ๑ - ๕ ตัน
ค. ไมเกิน ๑ ตัน
5.๘ การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
5.๙ การตาก การสะสม หรือขนถายมันสําปะหลัง

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)
1,000

3๐๐
5๐๐
3,0๐๐
3,000
3,000
3,000
3,๐๐๐
3,000
3,000
2,0๐๐
3,000
300
500
1,000
3,000
500
500
3,000
๕๐๐
๓๐๐
200
1,0๐๐
1,0๐๐
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กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร
6.๑ การผลิตโลหะที่เปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
หรือเครื่องใชตาง ๆ
๖.๑.๑ ใชเครื่องจักรหรือกําลังไฟฟา
๖.๑.๒ ไมใชเครื่องจักร
6.๒ การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน 6.๑
6.2.1 การหลอม การหลอ
6.2.2 การถลุง
6.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัดการประสาน การรีด
การอัดโลหะดวย เครื่องจักร หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน 6.๑
6.3.1 การกลึง การเจาะ การรีด การอัด
6.3.2 การเชื่อม การตี การตัด การประสาน
6.๔ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม
นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน 6.๑
6.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน
กิจการใน 6.๑
6.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร
กิจการที่เกี่ยวของกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
7.๑ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกัน
สนิมยานยนต
๗.๑.๑ การตอ การประกอบ
๗.๑.๒ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
๗.๑.๓ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
(รานขนาดเล็ก)
7.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๗.๒.๑ การตั้งศูนยถวงลอ
7.2.2 การซอม การปรับแตง
7.๓ การประกอบเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
๗.๓.๑ รถยนต เครื่องจักร เครื่องกล
7.3.2 ยานยนต
7.๔ การลาง การอัดฉีดยานยนต
7.๕ การปะ การเชื่อมยาง
7.5.1 รานขนาดเล็ก
7.5.2 รานขนาดใหญ
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อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)

5๐๐
3๐๐
3,๐๐๐
3,๐๐๐
5๐๐
๕๐๐
3,0๐๐
3,0๐๐
3,0๐๐

5๐๐
5๐๐
5๐๐

5๐๐
5๐๐

๕๐๐
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2๐๐
2๐๐
3๐๐
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ประเภทของกิจการ
7.๖ การอัด ผาเบรก ผาคลัตช
กิจการที่เกี่ยวกับไม
8.๑ การผลิตไมขีดไฟ
8.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง
การทําคิ้ว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
8.๓ การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของเครื่องจักร หรือการพน
การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
8.๔ การอบไม
8.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
8.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
8.๗ การประดิษฐกระดาษตาง ๆ
8.๘ การเผาถาน หรือการสะสมถาน
8.8.1 การเผา
8.8.2 การสะสม
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
9.1 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการ
ใน 9.1 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
9.๔ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
9.4.1 มีหองพักตั้งแต ๑๐๐ หองขึ้นไป หรือตึกแถวหลังเดียว
หรือหลายหลังไมมีลักษณะเปนตึกแถว หรือเรือนไมหลังเดียว
หรือหลายหลัง
ก็ตามแตมีอาณาเขตเปนสนามหญา หรือที่วางสําหรับใหผูพักอาศัยเดินเลน
เพื่อพักผอนหยอนใจ
9.4.2 มีหองพักตั้งแต ๕๐ หองขึ้นไป แตไมถึง ๑๐๐ หอง
หรือมีลักษณะเปนตึกแถว หรือแมแตบางสวนจะเปนตึกแถวก็ตาม
9.4.3 มีหองพักไมถึง ๕๐ หอง หรือมีลักษณะเปนเรือนไม
หรือแมแตบางสวนจะเปนแถวก็ตาม
9.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
9.5.1 มีหองตั้งแต ๑๐๐ หองขึ้นไป
9.5.2 มีหองตั้งแต ๕๐ หองขึ้นไป แตไมถึง ๑๐๐ หอง
9.5.3 มีหองตั้งแต ๒๐ หองขึ้นไป แตไมถึง ๕๐ หอง
9.5.4 มีหองไมถึง ๒๐ หอง

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)
2,๐๐๐
2,000
300
300
300
500
500
500
300
300
5๐๐
2,000
5๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐

3,000
2,0๐๐
1,000
500
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ประเภทของกิจการ
9.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
9.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
9.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๙.9 การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียง ประกอบการเลนอื่น
ในทํานองเดียวกัน
9.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
9.10.1 สถานที่ปรับอากาศ
9.10.2 สถานที่ไมปรับอากาศ
9.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย
หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.๑๒ การประกอบการสวนสนุก ตูเกม เกมออนไลน
9.๑3 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
9.๑๔ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
9.14.1 สนามกอลฟ
9.14.2 สนามฝกซอมกอลฟ
9.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
9.๑๖ การใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
10.1 การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
10.1.1 การทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ แตไมเกิน ๑๐ กี่
10.1.2 การทอผาดวยกี่กระตุกเกิน ๑๐ กี่
10.1.3 การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร
10.2 การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
10.3 การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
10.5 การเย็บหรือปกผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
10.6 การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
10.7 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักรการยอม
การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)
2,0๐๐
1,๐๐๐
๕๐๐
1,000

200
100
1,000

300
1,000
๓,0๐๐
๕๐๐
๕๐๐
5๐0

200
300
500
300
500
1,500
300
1,000
300
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ประเภทของกิจการ
กิจการเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
11.2 การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
11.3 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
11.4 การสะสม การผสมซีเมนต หินทรายหรือวัตถุที่คลายคลึง
11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
11.6 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
๑๑.๖.๑ โดยใชเครื่องจักร
๑๑.๖.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
11.7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน
11.8 การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ
สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง
ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
11.9 การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
11.10 การผลิตกระดาษทราย
11.11 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
12.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง กรด ดาง
สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
12.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
12.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
12.3.1 คลังน้ํามัน
12.3.2 สถานที่ตั้งปมจําหนาย ๔ หัวจายขึ้นไป
12.3.3 สถานที่ตั้งปมจําหนายไมเกิน ๔ หัวจาย
12.3.4 สถานที่ตั้งปมจําหนายไมเกิน ๒ หัวจาย
12.4 การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
12.5 การพนสี ยกเวนกิจการ ๗.๑
12.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
12.๗ การโม การบดชัน
12.๘ การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
12.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
12.9.1 การผลิต
12.9.2 การลาง

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)
500
1,000
500
1,000
1,000
3,000
1,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
5,000
3,000
2,000
1,000
300
5,๐๐๐
5๐๐
2,000
1,000
2,000
๓,๐๐๐
5๐๐
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ประเภทของกิจการ

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)
12.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
3,000
หรือวัตถุที่คลายคลึง
12.๑๑ การผลิต พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
2,000
12.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
3,000
12.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง
3,000
12.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
12.14.1 การผลิต
3,000
12.14.2 การสะสม การขนสง
1,000
12.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
3,000
12.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค
12.16.1 การผลิต
3,000
12.16.2 การบรรจุ
3,000
12.16.3 การสะสม การขนสง
500
12.16.4 การจําหนายสารกําจัดศัตรูพืช/รานคาปลีก
500
12.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
3,000
12.17.1 การผลิต
3,000
12.17.2 การบรรจุ
500
12.17.3 การสะสม
กิจการอื่น ๆ
13.๑ การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
500
13.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา
13.2.1 การผลิต
3,000
13.2.2 การซอม
200
13.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
13.3.1 ใชเครื่องจักร
3,000
13.3.2 ไมใชเครื่องจักร
500
13.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
200
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
500
13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา
2,000
13.7 การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
300
13.8 การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
300
13.9 การกอสราง
500

เลขที่รับ............................
วันที่..................................

แบบคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
วันที่................ เดือน ..................................... พ.ศ. .......................
เรียน เจาพนักงานทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน)
ขาพเจาเปนเจาของ/ตัวแทนผูประกอบการ ชื่อ.........................................................สัญชาติ.................อายุ..............ป
อยูบานเลขที.่ .....................หมูที่..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................โทรศัพท...............................
ยื่นคํารองตอเจาหนาที่พนักงานทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน ดวยผูประกอบการไดประกอบ
กิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน ของการประกอบกิจการ ดังนี้
๑. สถานประกอบการชื่อ “……………………………………………………………………………………………………………..…”
๒. ที่ตั้งของสถานประกอบการ เลขที่...............หมูที่................ตรอก/ซอย.....................ถนน...........................
ตําบลพญาแมน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โทรศัพท................... โทรสาร...............................................
๓ ประเภทกิจการที่ประกอบเกี่ยวกับ ..........................................................................ลักษณะกิจการ คือ
................................................................................................................................................
๔. พื้นที่ประกอบกิจการ จํานวน.....................................ตารางเมตร จํานวนหองพัก.......................หอง
๕.  พนักงาน  คนงาน  ผูรับจาง จํานวน...................................คน
๖. การใชเครื่องจักร เครื่องจักรกล ขนาด....................................แรงมา จํานวน....................................ตัว
(ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคํารอง
(..................................................)

สําหรับเจาหนาที่

ประเภทกิจการ
๑. ตลาด
 เอกชน
 สาธารณะ
๒. จําหนายอาหาร  ไมเกิน ๒๐๐ ตร.ม.  เกิน ๒๐๐ ตร.ม. แตไมเกิน ๓๐๐ ตร.ม.  เกิน ๓๐๐ ตร.ม.
๓. สะสมอาหาร  ไมเกิน ๒๐๐ ตร.ม.  เกิน ๒๐๐ ตร.ม. แตไมเกิน ๓๐๐ ตร.ม.  เกิน ๓๐๐ ตร.ม.
๔. เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่เกี่ยวกับ..............................................................ลําดับที่................................
๕. เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๖. อื่น ๆ .............................................................................................................................................................................
๗. คาธรรมเนียม....................................................บาท ตามลําดับที่....................................................(ตามขอบัญญัติ)
(ลงชื่อ)..........................................................ผูรับคํารอง
(........................................................)
ตําแหนง.............................................................

เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาพรอมแลว ดังนี้คือ
๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ของเจาของกิจการ ขนาด ๑ x ๑ จํานวน ๒ รูป
๒. สําเนาบัตรประชาชน  ประชาชน  ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑ ชุด
๓. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด
๔. ใบรับรองแพทย
จํานวน ๑ ชุด
๕. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล) จํานวน ๑ ชุด
๖. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผูยื่นคํารองไมใชเจาของสถานประกอบการ) จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา
บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ จํานวน ๑ ชุด
๗. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๗.๑ ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (กรณีอาคารใหม)
๗.๒ รายงานมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (กรณีจํานวนหองพัก ๑๐ หองขึ้นไป)
๗.๓ ใบอนุญาตสถานประกอบการประเภทนวดเพื่อสุขภาพ/สปาเพื่อสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ..........................................
๗.๔ ใบรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารของ อบต.พญาแมน ป...........................................
๗.๕ ใบอนุญาตสถานที่จําหนายอาหาร/สะสมอาหารของ อบต.พญาแมน ป.......................................
๗.๖ ใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพของ อบต.พญาแมน ป..............................................
๗.๗ ........................................................................................................................................ ................
ขอรับรองวา หลักฐานและเอกสารดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

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

แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการและใกลเคียง
เหนือ
ออก

ตก
ใต

เลขที่รับ.................../.........................

เลขที่รับ............./................

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เขียนที่...........................................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ...................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................
 เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................................ป สัญชาติ........................................... เลขหมายประจําตัว
ประชาชนเลขที่ �     อยูบาน/สํานักงานเลขที่..................หมูที่.............................
ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด..............................โทรศัพท..............................โทรสาร..........................................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................
มีสํานักงานอยูเลขที่....................หมูที่........................ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง ...........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................. ..............
โทรศัพท....................................... โทรสาร......................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมีดังนี้
1. .........................................................อยูบานเลขที่.................หมูที่........ตรอก/ซอย...........................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต................................................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท................................................โทรสาร.........................................................
ไดขออนุญาต ............................................................................................................................................................................
ใบอนุญาต เลมที่..............เลขที่...............ป...................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.....................................................
สถานที่ตั้งเลขที่...............................หมูที่.......................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................ จังหวัด...................................................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร...............................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตน ตอเจาพนักงานทองถิ่นเนื่องจากใบอนุญาต
 สูญหาย
 ถูกทําลาย
 ชํารุดในสาระสําคัญ

พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
 2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
 3. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
 4. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม
สูญหาย
 5. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ
 6. อื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................
(...............................................)
ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
 อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได
 ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต
(ลงชื่อ)........................................................เจาพนักงานทองถิ่น
(..................................................)

