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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ และนายอําเภอเขื่องใน จึงตราข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ในเขตอํานาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
“การค้ า ” หมายความว่ า การประกอบธุ ร กิ จ การพาณิ ช ย์ การอุ ต สาหกรรม
การเกษตร การผลิต หรือการให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
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ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
(๕.๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
(๓) การประกอบกิ จ การเลี้ ย ง รวบรวมสั ต ว์ หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ใดอั น มี ลั ก ษณะทํ า นอง
เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชม หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
(๕.๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ
การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๗) การผลิ ต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อ
การกระทําอื่นใดต่อสัตว์ หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๘) การสะสม หรือการล้างครั่ง
(๕.๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการ การทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
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(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อ ใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร และเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๕.๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
(๕.๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิ ต แป้ ง มั น สํ า ปะหลั ง แป้ ง สาคู หรื อ แป้ ง อื่ น ๆ ในทํ า นองเดี ย วกั น
ด้วยเครื่องจักร
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๘) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
(๕.๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑)
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(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ
อื่นใดยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑)
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักรสารเคมีหรือวิธีอื่นใดยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่
(๕.๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่น การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๕.๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัด
ไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบ
เงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
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(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
(๕.๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๕.๙ (๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ํ า อบไอน้ํ า อบสมุ น ไพร เว้ น แต่ เ ป็ น
การให้บริการใน ๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการใน ๕.๙ (๑)
(๙) การจั ด ให้ มี ก ารเล่ น สเก็ ต โดยมี แ สง หรื อ เสี ย งประกอบ หรื อ การเล่ น อื่ น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้
อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๕.๙ (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
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(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
(๕.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น
(๓) การปั่นฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้า
(๘) การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ
(๕.๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนปะกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก
ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
(๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
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(๕.๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑) การผลิ ต การบรรจุ การสะสม การขนส่ ง กรด ด่ า ง สารออกซิ ไ ดซ์ หรื อ
สารตัวทําลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิ ต การกลั่ น การสะสม การขนส่ ง น้ํ า มั น ปิ โ ตรเลี ย ม หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๕.๗ (๑)
(๖) การประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้ ด้ ว ยยาง ยางเที ย ม พลาสติ ก เซลลู ล อยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ การบดชัน
(๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๕.๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
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(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๘) การพิมพ์สีลงในวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
ข้อ ๖ เมื่อ พ้นกํ าหนดเวลาเก้าสิ บวัน นั บแต่ วันที่ ข้อ บั ญญัติ นี้มีผ ลใช้ บังคั บ ห้ามมิให้ ผู้ใ ด
ประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลกลางใหญ่เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประเภทที่กําหนดใน
ข้ อ ๕ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การค้ า ซึ่ ง ให้ ค วบคุ ม ต้ อ งยื่ น เรื่ อ งตามแบบที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๒๐
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการดังกล่าว ทั้งในลักษณะที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า
จะต้องปฏิบัติ และจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กําหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบไม่ซึม ไม่รั่ว
ระบายน้ําได้สะดวก
(๓) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะ หรือผู้อาศัย
ใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร
เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก หรือทําการกําจัดน้ํา
โสโครก ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย
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ความกระเทื อ น ฝุ่ น ละออง เขม่ า เถ้ า หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด อั น อาจเป็ น เหตุ รํ า คาญแก่ ผู้ ที่ อ ยู่ ข้ า งเคี ย ง
ข้อกําหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์นําโรค
(๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ
(๘) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ
(๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ใน
สถานที่ นั้ น และต้ อ งตั้ ง อยู่ ใ นทํ า เลที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง การกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ด้ ว ยวิ ธี ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
สุขาภิบาลตามคําแนะของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขั ง และที่ปล่อยสัตว์ กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ไ ด้
สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่ เ กี่ ย วกั บ การตากหรื อ ผึ่ ง สิ น ค้ า ต้ อ งมี ที่ สํ า หรั บ ตากหรื อ ผึ่ ง สิ น ค้ า
ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันผู้ขอรับใบอนุญาต งดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ เพียงเท่าที่เห็นสมควร หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใด เพื่อให้เหมาะสมแก่การค้า
ซึ่งให้ควบคุมนั้นก็ได้
ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ ๕ จะต้องนําหลักฐาน ดังต่อไปนี้มา
แสดงต่อเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเอกสารประกอบพร้อมกับแบบคําขอรับใบอนุญาตตามที่กําหนดไว้
ในข้อ ๒๒
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําของผู้ขอรับใบอนุญาต
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
(๔) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๑๐ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามความใน
ข้อ ๗ และข้ อ ๙ และการอนุญ าตนั้น ไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึ งสุขภาพของประชาชน ก็ใ ห้
ออกใบอนุ ญาตตามแบบที่ได้ กํา หนดไว้ในข้อ ๒๐ โดยที่จ ะดําเนิ นการออกใบอนุ ญาตหรื อ มี หนั งสื อ
แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ ๗ ทราบภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําขอตามข้อ ๗ และหลักฐานตามข้อ ๙ ครบถ้วนแล้ว
ในกรณีที่มีเหตุอันจําเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสิบห้าวัน โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จําเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา ตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น
ข้อ ๑๑ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตพร้ อ มกั บ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย ม ตามอั ต รา
ท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในกําหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้
มารับใบอนุญาต และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ถ้าผู้ขออนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการอีกให้ยื่นคําขอตามข้อ ๙ ใหม่
ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สําหรับการค้าประเภทเดียว และสําหรับสถานที่แห่งเดียว ใบอนุญาต
ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ผู้ใดประกอบการค้าซึ่งให้ควบคุมหลายประเภท ในขณะและ
สถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว ประเภทอื่น
ให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งให้ควบคุมนอกจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
เกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๗ แล้วยังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ต้องประกอบการค้าภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
(๒) ต้องทําความสะอาดกวาดล้างสถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน และ
ต้องรักษาพื้นและรางระบายน้ําให้มีลักษณะดีอยู่เสมอ
(๓) ต้องรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ
ถ้ า เศษวั ต ถุ ห รื อ วั ต ถุ แ ห่ ง การค้ า นั้ น จั ก ใช้ เ ป็ น อาหารต้ อ งป้ อ งกั น วั ต ถุ นั้ น ให้ พ้ น จากละอองแมลงวั น
และสัตว์อื่น ๆ
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(๔) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวันหรือยุง และต้องเก็บสิ่งของที่
เป็นอาหารให้มิดชิดอย่าให้หนู และแมลงสาบเข้ากินได้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(๕) ต้ อ งรั ก ษาส้ ว มและสถานที่ ปั ส สาวะให้ ส ะอาด และได้ สุ ข ลั ก ษณะอยู่ เ สมอ
ต้องรักษาเครื่องระบายน้ํา เครื่องป้องกันสิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่สุขภาพ หรือเป็นเหตุรําคาญให้ดี และ
ใช้การได้สะดวกเสมอ
(๖) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเข้าตรวจสถานที่
เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดกิจการที่กระทําได้ในเวลาพอสมควร เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการรวมทั้ง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทใดที่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตประกอบ
การค้าเช่นนั้นต่อไป จะต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๐ ก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุพร้อมเอกสารประกอบตามข้อ ๙ และใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับที่จะขอต่ออายุ
เมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๔ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๑๓ จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ นัดให้มารับใบอนุญาตที่ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
ผู้ประกอบกิจการค้ารายใดไม่มารับหรือไม่ยอมชําระค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ นับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่นัดให้มารับใบอนุญาตที่ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
การนัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องแจ้งเป็นหนังสือและต้องนัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
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ข้อ ๑๕ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคําร้องบอกเลิกกิจการ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๐ ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ
ข้อ ๑๖ หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ประสงค์ จ ะแก้ ไ ขรายการในใบอนุ ญ าต ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบคําร้องทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๐ และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๗ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญ แล้วแต่กรณี ตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๐ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๘ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ แ บบตามแบบใบอนุ ญ าตตามข้ อ ๒๐
โดยประทับตรา สีแดงคําว่า “แทน” กํากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้ว
ใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุดในสาระสําคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลง เล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๑๙ ผู้ที่ได้รั บใบอนุ ญาตประกอบกิ จการค้ าจะต้อ งแสดงใบอนุญ าตไว้โดยเปิด เผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๐ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.๒
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.๓
(๔) แบบคําร้องทั่วไป
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ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้
หรือตามบทแห่งพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอํานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดได้
และถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินครั้งละสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมี
เหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก หรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๒๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการค้าที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นมีคําสั่งตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔
ถ้าผู้ที่ได้รับคําสั่งไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ
คําสั่งการอุทธรณ์ตามวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มี
การทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
ข้อ ๒๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๒๕ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข้อ ๒๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วิลาศ ไชยดี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ
ที่
๑

๒

รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
(๑.๑) การเลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ และแกะ
ก. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๑๐๑ ตัว ขึ้นไป
(๑.๒) การเลี้ยงสัตวปก
ก. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๑๐๑ ตัว ขึ้นไป
(๑.๓) การเลี้ยงสัตวน้ํา ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป
(๑.๔) การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
ก. เลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน ตั้งแต ๕๐ ตัว ขึ้นไป
ข. เลี้ยงแมลง ตั้งแต ๕๐๐ ตัว ขึ้นไป
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
(๒.๑) ตั้งแต ๑๐ – ๒๕ ตัว
(๒.๒) ตั้งแต ๒๖ – ๕๐ ตัว
(๒.๓) ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
(๒.๔) ตั้งแต ๑๐๑ ตัว ขึ้นไป
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชน
ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวา
ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขาย
ในตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑.๑) ฆาโดยไมใชเครื่องจักร
(๑.๒) ฆาโดยใชเครื่องจักร
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิได
ฟอก
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รายการ
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือ
พืชเพื่อเปนอาหารสัตว
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู
ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดองหรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในรัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
จากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเสนบะหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน
เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๙.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๙.๒) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
(๙.๓) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันตั้งแต ๒๑ แรงมา ขึ้นไป
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รายการ
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๑๐.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๑๐.๒) โดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด
ตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๑๒.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๑๒.๒) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
(๑๒.๓) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันตั้งแต ๒๑ แรงมา ขึ้นไป
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๑๓.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๑๓.๒) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
(๑๓.๓) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันตั้งแต ๒๑ แรงมา ขึ้นไป
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๑๕.๑) สถานประกอบการมีพื้นที่ไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร
(๑๕.๒) สถานประกอบการมีพื้นที่เกินกวา ๒๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๘.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๑๘.๒) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
(๑๘.๓) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันตั้งแต ๒๑ แรงมา ขึ้นไป
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๒๑.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๒๑.๒) โดยใชเครื่องจักร
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมา
ขึ้นไป
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
กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกันดวยเครื่องจักร
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๔.๑) ใชเครื่องจักร ๑ – ๕ แรงมา
(๔.๒) ใชเครื่องจักร ๖ – ๑๐ แรงมา
(๔.๓) ใชเครื่องจักร ๑๑ – ๑๕ แรงมา
(๔.๔) ใชเครื่องจักร ๑๖ – ๒๐ แรงมา
(๔.๕) ใชเครื่องจักร ๒๑ – ๕๐ แรงมา
(๔.๖) ใชเครื่องจักรตั้งแต ๕๑ แรงมาขึ้นไป
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รายการ
(๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๕.๒) โดยใชเครื่องจักร
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๖.๑) ใชเครื่องจักร ๑ – ๕ แรงมา
(๖.๒) ใชเครื่องจักร ๖ – ๑๐ แรงมา
(๖.๓) ใชเครื่องจักร ๑๑ – ๑๕ แรงมา
(๖.๔) ใชเครื่องจักร ๑๖ – ๒๐ แรงมา
(๖.๕) ใชเครื่องจักร ๒๑ – ๕๐ แรงมา
(๖.๖) ใชเครื่องจักรตั้งแต ๕๑ แรงมาขึ้นไป
(๗) การผลิต การสะสมปุย
(๗.๑) เพื่อจําหนาย
(๗.๒) การสะสมปุยเกินกวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
(๘) การตาก การสะสมหรือขนถายมันสําปะหลัง หรือผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อจําหนาย
กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
หรือเครื่องใชตาง ๆ
(๑.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๑.๒) โดยใชเครื่องจักร
(๒) การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ
ใน (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การดัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวน กิจการใน (๑)
(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใดยกเวน
กิจการใน (๑)
(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
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รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกัน
สนิมยานยนต
(๑.๑) สถานประกอบการมีพื้นที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑.๒) สถานประกอบการมีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๒.๑) สถานประกอบการมีพื้นที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๒.๒) สถานประกอบการมีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่ง
มีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๓.๑) สถานประกอบการมีพื้นที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๓.๒) สถานประกอบการมีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๖.๑) การปะ การเชื่อมยางรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต
(๖.๒) การปะ การเชื่อมยางรถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช
กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
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รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต
เปนการใหบริการใน (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๔.๑) มีจํานวนหองพักไมเกิน ๑๐ หอง
(๔.๒) มีจํานวนหองพัก ๑๑ – ๒๐ หอง
(๔.๓) มีจํานวนหองพัก ๒๑ – ๓๐ หอง
(๔.๔) มีจํานวนหองพัก ๓๑ – ๔๐ หอง
(๔.๕) มีจํานวนหองพัก ๔๑ – ๕๐ หอง
(๔.๖) มีจํานวนหองพักตั้งแต ๕๑ หองขึ้นไป
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕.๑) มีจํานวนหองพักไมเกิน ๕ หอง
(๕.๒) มีจํานวนหองพัก ๖ – ๑๐ หอง
(๕.๓) มีจํานวนหองพักตั้งแต ๑๑ หอง ขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกันเวนแตเปนการใหบริการใน (๑)
(๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลน
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๐.๑) สถานประกอบการมีพื้นที่ไมเกิน ๑๕ ตารางเมตร
(๑๐.๒) สถานประกอบการมีพื้นที่เกินกวา ๑๕ ตารางเมตรขึ้นไป
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รายการ
(๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกายหรือ
โดยวิธีอื่นใด เวนแตเปนการใหบริการใน (๑) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(๑๒.๑) กิจการสวนสนุก
(๑๒.๒) กิจการตูเกม
(๑) มีตูเกมจํานวนไมเกิน ๓ ตู
(๒) มีตูเกมจํานวนเกิน ๓ แตไมเกิน ๕ ตู
(๓) มีตูเกมจํานวนตั้งแต ๕ ตู ขึ้นไป
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานที่ฝกซอมกอลฟ
(๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย
การสาธารณสุขวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๔.๑) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
(๔.๒) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ขึ้นไป
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๕.๑) โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ – ๑๐ เครื่อง
(๕.๒) โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๑๑ – ๕๐ เครื่อง
(๕.๓) โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕๑ เครื่อง ขึ้นไป
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รายการ
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๖.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๖.๒) โดยใชเครื่องจักร
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา
(๗.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๗.๒) โดยใชเครื่องจักร
(๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
(๘.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๘.๒) โดยใชเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑.๑) โดยใชพื้นที่ตั้งแต ๑ - ๒๐ ตารางเมตร
(๑.๒) โดยใชพื้นที่ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตารางเมตร
(๑.๓) โดยใชพื้นที่ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑.๔) โดยใชพื้นที่เกินกวา ๑๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๒) การระเบิด การโม การปุนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๓.๑) โดยไมใชเครื่องจักร
(๓.๒) โดยใชเครื่องจักร
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ
สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง
ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว

คาธรรมเนียม
ตอปฉบับละ
บาท
ส.ต.
๓๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

หมาย
เหตุ

-๑๐ลําดับ
ที่
๑๒

รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาช
(๒.๑) การผลิต การบรรจุ
(๒.๒) การสะสม การขนสง
ก. มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
(๓.๑) การผลิต การกลั่น
(๓.๒) การสะสม การขนสง
ก. จํานวนที่สะสมหรือขนสงตั้งแต ๒๐๐ – ๑,๐๐๐ ลิตร
ข. จํานวนที่สะสมหรือขนสงตั้งแต ๑,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ค. จํานวนที่สะสมหรือขนสงตั้งแต ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ ลิตร
ง. จํานวนที่สะสมหรือขนสงตั้งแต ๒๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ ลิตร
จ. จํานวนที่สะสมหรือขนสงเกินกวา ๔๐,๐๐๑ ลิตร ขึ้นไป
(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑)
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยดเบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม การบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๙.๑) การผลิต
(๙.๒) การลางฟลมรูปถาย
(๙.๓) การลางฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง

คาธรรมเนียม
ตอปฉบับละ
บาท
ส.ต.

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐

๒,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

หมาย
เหตุ

-๑๑ลําดับ
ที่
๑๒

๑๓

รายการ
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือ
พาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวย
เครื่องจักร
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็คทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็คทรอนิกส อุปกรณไฟฟา
(๒.๑) สถานประกอบการมีพื้นที่ไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร
(๒.๒) สถานประกอบการมีพื้นที่เกินกวา ๒๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(๔.๑) สถานประกอบการมีพื้นที่ไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร
(๔.๒) สถานประกอบการมีพื้นที่เกินกวา ๒๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๕.๑) สถานประกอบการมีพื้นที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๕.๒) สถานประกอบการมีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร
แตไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๕.๓) สถานประกอบการมีพื้นที่เกินกวา ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ

คาธรรมเนียม
ตอปฉบับละ
หมายเหตุ
บาท
ส.ต.
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐

๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐

(แบบ กอ. ๑)

แบบคํารับใบอนุญาต
เขียนที่……………………………………………………………………..
วันที่.............เดือน........………......................พ.ศ.……………...
ขาพเจา...................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ............................
อยูบานเลขที่.......................หมูที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต............................................
จังหวัด...................................................... หมายเลขโทรศัพท...........................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท...............................................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท............................................................................................
มีคนงาน........................................คน ใชเครื่องจักรขนาด...........................................................แรงมา
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท.......................................................
ณ บริเวณ.................................................................โดยวิธกี าร.................................................................
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดที่...................................................................................
 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่.............................................................
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่....................................................................................
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูที่..................................................................
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น)......................................................................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ
เอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัว................................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ คือ
๓.๑…………………………………………………………………………………….
๓.๒…………………………………………………………………………………….
๔. ………………………………………………………………………………………………………......
๕. …………………………………………………………………………………………………………..

๒
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.........................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้...............................................................................
....................................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(..............................................)
ตําแหนง..........................................................
วันที่........../........../........
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานทองถิ่น
(............................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่.........../................/.............

(แบบ กอ. ๒)
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่.................เลขที่....................../......................
อนุญาตให................................................................สัญชาติ............................อยูบานเลขที่........................
หมูที่.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................ตําบล.......................................
อําเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท..............................................
ขอ ๑) ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท........................................................................
โดยใช ชื่อสถานประกอบการวา...................................................................................................................................
ตั้งอยูบานเลขที่.......................หมูที่..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................
โทรศัพท..............................................โทรสาร...................................มีพื้นที่ประกอบการ......................ตารางเมตร
ใชเครื่องจักรที่มีกําลังขนาด...............................แรงมา จํานวนคนงาน.....................คน ทัง้ นี้ ไดเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต...........................................บาท (............................................................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเลมที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ....................
ขอ ๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น (เทศบัญญัติ /
ขอบังคับสุขาภิบาล / ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล / ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี)
ขอ ๓) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
๓.๑)...................................................................................................................................................
๓.๒)...................................................................................................................................................
๓.๓)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่.................................เดือน....................................พ.ศ. ................................
ออกให ณ วันที่ ................... เดือน ........................................... พ.ศ. ......................

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

(แบบ กอ. ๓)
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
เขียนที่..........................................................................
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ................
ขาพเจา..........................................................................อายุ....................ป สัญชาติ.....................................
อยูบานเลขที่......................หมูที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ..................................อบต......................................................................
จังหวัด................................................ หมายเลขโทรศัพท......................................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท........................................................................................
ตามใบอนุญาตเลมที่.....................เลขที่................./.............. ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน....................พ.ศ..............
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น)...........................................................................................................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑ .....................................................................................................................................
๓.๒ .....................................................................................................................................
๔).....................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(....................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ...........................
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(....................................)
ตําแหนง............................................................
วันที่........../............/............

คําสั่งของพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ

(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตําแหนง.....................................................
วันที่............/............/.............

รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
วัน / เดือน /ป
วัน / เดือน / ป
ที่ออก
ที่หมดอายุ
ใบอนุญาต

คําเตือน

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

เลขที่

วัน /เดือน / ป

ลงลายมือชื่อ
เจาพนักงานทองถิ่น

ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

(แบบ กอ. ๔)

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง
เขียนที่................................................................
วันที่....................เดือน...........................พ.ศ. ...................
ขาพเจา.............................................อายุ..............ป สัญชาติ..................อยูบานเลขที่.................
หมูที่.............ตรอก/ซอย...........................ถนน................................... แขวง/ตําบล....................................
เขต/อําเภอ...................อบต. ........................ จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท..................................
๑) ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพื่อประกอบกิจการ ประเภท............................................
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ.............................................................. ตั้งอยูบานเลขที่................หมูที่..................
ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตําบล.............................. อําเภอ...................................
จังหวัด..................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น..........................................................
๒) ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลวดังนี้ คือ
๒.๑) สําเนาบัตรประจําตัว................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒.๒) สําเนาทะเบียนบาน
๒.๓) หลักฐานอื่น ๆ .............................................................................................................
๒.๓.๑ ........................................................................................................................
๒.๓.๒ .......................................................................................................................
๒.๔) ........................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง
(...........................................)
ใบรับแจง
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...............................................ตําแหนง...................................................
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ โทรศัพท ๐๔๕-๒๒๗๐๘๑ ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง
เลขที่............./................... จาก (นาย/นาง/นางสาว)............................................................
(ลงชื่อ).................................................
(..................................................)
ตําแหนง....................................................................
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบคําขอ
( ) เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได
( ) เห็นสมควรไมออกหนังสือรับรองการแจง เพราะ
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(....................................)
ตําแหนง............................................................
วันที่........../............/............

คําสั่งของพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตําแหนง.....................................................
วันที่............/............/.............

ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
เลมที่..........เลขที่............./................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.....................................................................................
สัญชาติ...............อยูบานเลขที่...........หมูที่........ตําบล..................อําเภอ.................จังหวัด.................................
หมายเลขโทรศัพท.................................ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................
ประเภท.............................................ตั้งอยูเลขที่..........หมูที่.............ตําบล......................อําเภอ.........................
จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพท.............................................
(๒) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
๔.๑) .........................................................................................
๔.๒) ..........................................................................................
(๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ............
(๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............
คําเตือน (๑) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอออกใบอนุญาตใหมกอนใบแทนสิ้นอายุ

