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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองเอน
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองเอน วาดวยการควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตํา บลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทองเอนโดยความเห็ น ชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทองเอน
และนายอําเภออินทรบุรี จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองเอน เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข อ ๒ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทองเอนตั้ ง แต วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองเอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๔ บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ระเบี ย บ ประกาศหรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ไ ดต ราไว แ ล ว ก อ น
ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทองเอนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และให มี อํ า นาจ ตี ค วาม วิ นิ จ ฉั ย ออกระเบี ย บ ประกาศหรื อ คํ า สั่ ง เพื่อ ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตาม
ขอบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
---------------------------ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว า ผู เ ป น เจ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอัน เกิด จากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลทองเอน
“ผู ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ” หมายความว า ข า ราชการ
หรื อ พนั ก งานองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทองเอน ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
เพื่อใหปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุมในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทองเอน
๗.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุเลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจ การเลี้ย ง รวบรวมสั ต ว หรื อธุ ร กิ จอื่ น ใดอั น มี ลัก ษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บ
คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม
๗.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆ า หรื อ ชํา แหละสั ต ว ยกเว น ในสถานที่ จํา หน า ยอาหาร เร ข าย
หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปน
อาหาร
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่ น ใดตอสัต ว
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๗.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
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(๒) การผลิต สะสม หรื อแบ ง บรรจุ อาหารหมั ก ดอง จากสั ต ว ได แ ก
ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสน หมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย
เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี พาสต า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบง บรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุร า เบียร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
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(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๓) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
๗.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู
ที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิ ต ผงซั ก ฟอก สบู น้ํา ยาทํา ความสะอาด หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
ทําความสะอาดตาง ๆ
๗.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
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(๙) การตาก สะสม ขนถ า ยผลิ ต ผลของมั น สํ า ปะหลั ง ข า วเปลื อ ก อ อ ย
ขาวโพด
๗.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุง แร การหลอม หรื อหลอ โลหะทุก ชนิด ยกเว น กิ จการที่ไ ดรั บ
ใบอนุญาตใน ๗.๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๖ (๑)
(๕) การขั ด ลา งโลหะดว ยเครื่ องจั กร หรือสารเคมี ยกเว น กิ จการที่ไ ดรั บ
ใบอนุญาตใน ๗.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๗.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับ แตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุร กิจเกี่ยวกับ ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไ ว
บริ ก าร หรื อ จํ าหน า ย และในการประกอบธุ ร กิจ นั้ น มี ก ารซ อ มหรือ ปรั บ ปรุ ง ยานยนต เครื่ อ งจั ก ร
หรือเครื่องกล ดังกลาวดวย
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
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(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๗.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑ
จากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๗.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิ จการนวดเพื่อ สุข ภาพ เวน แตเ ปน การให บ ริก ารที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใน ๗.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุ น ไพร เว น แต
เ ป น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตใน ๗.๙ (๑) หรื อ ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
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(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัด ใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิ จการสระวา ยน้ํ า หรือ กิจ การอื่น ๆ ในทํา นองเดีย วกั น
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตวชั่วคราว
๗.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
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(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
๗.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิต สิ่ง ของ เครื่ องใช ห รือ ผลิ ต ภัณ ฑอื่ น ๆ ดว ยซีเ มนต หรื อวั ต ถุ
ที่คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๖ (๕)
๗.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
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(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัว
ทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบ วัตถุดว ยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไ ลท หรือวัต ถุ
ที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอัน เปน สว นประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๗.๑๓ กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
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การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
การบรรจุหีบหอ สินคาโดยใชเครื่องจักร
การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
หมวด ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไข
---------------------------ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปนโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
ขอ ๙ สถานประกอบกิ จ การต อ งตั้ ง อยู ห า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
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(๑๐.๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ
อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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 และมีปาย หรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๑๐.๒) ตองจัด ใหมีระบบการจัด แสงสวางและการระบายอากาศใหเปน ไปตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๑๐.๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๑๑ 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 ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑๒.๑) 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
(๑๒.๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๑๒.๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ 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 ๑๔ 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 ๑๕ สถานประกอบกิ จ การต อ งจั ด วางสิ่ ง ของให เ ป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ปลอดภั ย
เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
---------------------------------ขอ ๑๖ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ม าตรการความปลอดภัย ในการทํา งาน และปฏิ บั ติ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑๗.๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับ เพลิง ตามกฎหมายวาดว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบัน ทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับ เพลิง
อยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๑๗.๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
---------------------------------ขอ ๑๘ 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
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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
หมวด ๕
ใบอนุญาต
-------------------ขอ ๑๙ ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไมกําหนดมาตรฐาน
มลพิ ษ ด า นต า ง ๆ สํ า หรั บ กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายตอ สุ ข ภาพ ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทองเอน
เลื่อนนําคามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม
ขอ ๒๐ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนิน
กิจการตามที่ต องมีก ารควบคุ ม ตามขอ ๗ ในลักษณะที่เ ปน การค า เวน แตจะไดรับ ใบอนุญ าตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๗ ในลักษณะที่เปน
การคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๒๑.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒๑.๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๒๑.๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๒๑.๔) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทองเอนประกาศกําหนด
ขอ ๒๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ใหครอบคลุม
ทั้งดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข และดานความปลอดภัย
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ขอ ๒๓ ผูไ ดรับ การอนุญ าตตองมารับ ใบอนุญ าตภายในสิบ ห าวัน นับ แตวัน ที่ไ ด รับ หนัง สื อ
แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
ความถู ก ต อ งและความสมบู ร ณ ข องคํ า ขอ ถ า ปรากฏว า คํ า ขอดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งหรื อ ไม ส มบู ร 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 และแจงใหผูข ออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูร 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
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ ง 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
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขต
อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทองเอนเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ โดยอนุโลม
ขอ ๒๖ 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
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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 ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลทองเอน
ขอ ๒๘ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญ าตไวโ ดยเปด เผยและเห็น ไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๙ 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
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๒๙.๑) ในกรณีใบอนุญ าตสูญ หาย ใหผูยื่น คําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา
บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบดวย
(๒๙.๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๐ ในกรณีที่ ป รากฏว าผู รั บ ใบอนุ ญ าตไม ป ฏิ บัติ ห รือ ปฏิบั ติไ ม ถูก ตอ งตามบทบัญ ญั ติ
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
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ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๓๑.๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก
(๓๑.๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓๑.๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไข ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๒ 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 ๓๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลทองเอน ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พรเทพ ทับทิมทอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัตหิ นาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลทองเอน

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองเอน
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560
ลําดับ
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รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(1.1) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
(1.1.1) การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ
ก. ตั้งแต 10 - 20 ตัว
ข. ตั้งแต 21 - 50 ตัว
ค. ตั้งแต 51 - 100 ตัว
ง. ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป
(1.1.2) การเลี้ยงสุกร
ก. ตั้งแต 10 - 20 ตัว
ข. ตั้งแต 21 - 50 ตัว
ค. ตั้งแต 51 - 100 ตัว
ง. ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป
(1.1.3) การเลี้ยงไก เปด หาน หรือสัตวปก
ก. ตั้งแต 10 - 50 ตัว
ข. ตั้งแต 51 - 100 ตัว
ค. ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป
(1.1.4) การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท
ก. มีพื้นที่ไมเกิน 5 ไร
ข. มีพื้นที่ 5 ไร แตไมเกิน 10 ไร
ค. มีพื้นที่ 10 ไรขึ้นไป
(1.1.5) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา หรือสัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ
นอกจากที่บัญญัติไวในเบื้องตน เพื่อการคา
(1.2) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
ก. ตั้งแต 10 - 20 ตัว
ข. ตั้งแต 21 - 50 ตัว
ค. ตั้งแต 51 - 100 ตัว
ง. ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป
(1.3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้
จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม
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รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(2.1) การฆา หรือชําแหละสัตว (ยกเวน การฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน)
(2.2) การหมัก การฟอก การตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(2.3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(2.4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(2.5) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง การตาก
การเผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(2.5.1) โดยใชเครื่องจักร หรือแรงไฟฟา
(2.5.2) โดยใชแรงงานอื่น
(2.6) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
กระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปน
อาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(2.7) การผลิต การแปรรูป การสะสม หรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3.1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(3.2) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(3.2.1) การผลิตที่เปนลักษณะโรงงาน
(3.2.2) การสะสม
ก. ไมเกิน 50 กิโลกรัม
ข. เกินกวา 50 กิโลกรัม แตไมเกิน 100 กิโลกรัม
ค. เกินกวา 100 กิโลกรัม แตไมเกิน 200 กิโลกรัม
ง. เกินกวา 200 กิโลกรัมขึ้นไป
(3.3) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(3.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(3.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
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(3.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(3.6.1) การทําเสนกวยเตี๋ยว เสนหมี่ ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา
(3.6.2) การทําขนมจีน ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา
(3.6.3) การทําวุนเสน ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา
(3.6.4) การทําเตาฮวย เตาหู เกี้ยมอี๋ ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา
(3.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(3.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(3.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(3.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(3.๑๑) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3.11.1) การผลิตดวยเครื่องจักรไฟฟา
(3.11.2) การผลิตดวยแรงอื่น
(3.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(3.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(3.13.1) การผลิตดวยเครื่องจักรไฟฟา
(3.13.2) การผลิตดวยแรงอื่น
(3.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร
ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(3.14.1) การตมกลั่นน้ําแอลกอฮอล เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
(3.14.2) การตมกลั่นน้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(3.๑5) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(3.๑6) การผลิต การสะสม การแบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(3.๑๗) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา
น้ําจากพืช ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(3.๑๘) การผลิต สะสม หรือการแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา
(3.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
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รายการ
(3.๒๐) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(3.๒๑) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุแบะแซ
(3.๒2) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหารทุกชนิด
(3.๒3) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
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กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
(4.๑) การผลิต การโม การบด การผสม หรือการบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(4.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(4.๓) การผลิต การบรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(4.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(4.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ
ทําความสะอาดตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(5.๑) การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(5.๒) การลาง การอบ การรม หรือการสะสมยางดิบ
(5.2.1) การลาง การอบ การรมยางดิบ
(5.2.2) การสะสมยางดิบ
(5.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือ
แปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(5.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(5.4.1) โรงสีขนาดเล็ก (ไมเกิน 1 เกวียน)
(5.4.2) โรงสีขนาดกลาง (เกินกวา 6 เกวียน แตไมเกิน 24 เกวียน)
(5.4.๓) โรงสีขนาดใหญ (เกินกวา 24 เกวียนขึ้นไป)
(5.4.๔) รถนวดขาว
(5.๕) การผลิตยาสูบ
(5.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช
(5.6.1) รถเกี่ยวขาว ขนาดเล็ก
(5.6.2) รถเกี่ยวขาว ขนาดกลาง
(5.6.3) รถเกี่ยวขาว ขนาดใหญ

คาธรรมเนียมตอป
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รายการ
(5.๗) การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(5.7.1) สะสมไมเกิน 500 กิโลกรัม
(5.7.2) สะสมเกินกวา 500 กิโลกรัม
(5.๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(5.๙) การตาก การสะสม การขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก
ออย ขาวโพด
(5.9.1) สะสมไมเกิน 500 กิโลกรัม
(5.9.2) สะสมเกินกวา 500 กิโลกรัม
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กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(6.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(6.๒) การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน (6.1)
(6.2.1) ประเภทโรงงาน
(6.2.2) ประเภทรานคา
(6.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (6.1)
(6.3.1) การกลึง การเจาะ
(6.3.2) การเชื่อม การประสานโลหะดวยกาซ/ไฟฟา/เครื่องจักร
(6.3.3) การตี การตัด การเชื่อมดวยโลหะ
(6.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ
อื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (6.1)
(6.5) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน (6.1)
(๖.6) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร
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รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(7.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี หรือการพนสาร
กันสนิมยานยนต
(7.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(7.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร
หรือเครื่องกล
(7.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง
ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(7.5) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(7.๖) การผลิต การสะสม การจําหนาย การซอม หรือการอัดแบตเตอรี่
(7.6.1) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่เกินกวา 5 คนขึ้นไป
(7.6.2) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ไมเกิน 5 คนขึ้นไป
(๗.7) การจําหนาย การซอม การปะ การเชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(7.7.1) รถยนต
(7.7.2) รถจักรยานยนต รถจักรยาน รถที่มีลอตั้งแต 3 ลอลงมา
(7.๘) การผลิต การซอม การประกอบ หรือการอัดผาเบรก ผาคลัตช
(7.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(8.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(8.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว
หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
ก. ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา ตั้งแต 20 แรงมาขึ้นไป
ข. ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา ไมเกิน 20 แรงมาขึ้นไป
ค. ทําดวยแรงงานคน
(8.๓) การผลิต การพน การทาสารเคลือบเงา หรือสี การแตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา
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รายการ
(8.๔) การอบไม
(8.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(8.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา 200 ตารางเมตร
(8.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘.8) การเผาถานหรือสะสมถาน
ก. ตั้งแต 500 กิโลกรัม แตไมเกิน 1,000 กิโลกรัม
ข. ตั้งแต 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(9.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(9.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(9.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน (9.1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(9.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน (9.1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(9.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
ก. มีหองพักตั้งแต 20 หองขึ้นไป
ข. มีหองพักเกินกวา 10 หอง แตไมเกิน 20 หอง
ค. มีหองพักไมเกิน 10 หอง
(9.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ตั้งแต 10 - 20 หอง
ข. ตั้งแต 20 - 50 หอง
(9.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทภาพยนตร
ก. ที่นั่งชมเกินกวา 350 ที่นั่ง
ข. ที่นั่งชมไมเกิน 350 ที่นั่ง
(9.๘) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
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รายการ
(๙.9) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ยกเวนกิจการใน (9.1)
(9.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(9.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ก. พื้นที่ไมเกิน 25 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 25 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร
ง. พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
(9.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(9.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(9.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
ก. ตูเกม ตูเพลง ไมเกิน 5 เครื่อง
ข. ตูเกม ตูเพลง เกิน 5 เครื่อง
ค. สวนสนุก
(9.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(9.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(9.1๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(9.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(9.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(9.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(9.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตวชั่วคราว
กิจกาจเกี่ยวกับสิ่งทอ
(10.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวย
กี่กระตุก (ยกเวนกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมอาชีพ)
(10.1.1) ตั้งแต 5 กี่ - 10 กี่
(10.1.2) ตั้งแต 11 กี่ - 30 กี่
(10.1.3) ตั้งแต 31 กี่ขึ้นไป

คาธรรมเนียมตอป
ฉบับละ
บาท
สต.
1,000 1,000 -

200
300
500
1,000
1,000
1,000

-

200
500
1,000
500
1,000
1,000

-

500
500
500
500

-

500 1,000 2,000 -

หมาย
เหตุ

-9ลําดับ
ที่
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รายการ
(10.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(10.2.1) โรงอัด ปอ ปาน
(10.2.2) โรง (ฉาง) เก็บปอ หรือปานสะสมกวา 1,000 กิโลกรัม
(10.2.3) โรง (ฉาง) เก็บปอ หรือปานสะสมไมเกิน 1,000 กิโลกรัม
(10.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(10.๔) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(10.4.1) ทอดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา
(10.4.2) ทอดวยแรงงานอื่น
(10.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(10.5.1) ตั้งแต 5 - 20 เครื่อง
(10.5.2) ตั้งแต 21 - 50 เครื่อง
(10.5.3) ตั้งแต 51 เครื่องขึ้นไป
(10.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(10.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(10.๘) การยอม การฟอก การกัดสีผา หรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
(11.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(11.๒) การระเบิด การโม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(11.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่
คลายคลึง
(11.3.1) การผลิตและจําหนายวัสดุกอสรางทุกชนิด
(11.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด
ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ในขอ 11 (2)
(11.4.1) สะสมเกินกวา 3,000 กิโลกรัมขึ้นไป (มากกวา 60 ถุง)
(11.4.2) สะสมไมเกินกวา 3,000 กิโลกรัมขึ้นไป (นอยกวา 60 ถุง)
(11.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(11.๖) การเลื่อย การตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(11.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(11.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(10.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(10.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(10.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(10.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6 (5)

คาธรรมเนียมตอป
หมาย
ฉบับละ
เหตุ
บาท
สต.
500
400
300
500

-

500 300 500
1,000
2,000
500
500
500

-

1,000 5,000 1,000 -

500
300
1,000
1,000
1,000
1,000

-

1,000
1,000
1,000
1,000

-

-10ลําดับ
ที่
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รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(12.๑) การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
(12.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสมการขนสงกาซ
ก. การสะสมกาซประเภทหุงตมเพื่อจําหนายรานคาปลีก
ข. การสะสมกาซประเภทหุงตมเพื่อจําหนายรานคาสง
ค. การสะสมในลักษณะตั้งเปนสถานีบริการกาซ
(12.๓) การผลิต การสะสม การกลั่น การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
(12.3.1) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 1 รานจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิงรายยอย
(12.3.2) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 2
ก. ตั้งเปนสถานีเก็บรักษาน้ํามัน โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร
ข. ตั้งเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ปมหลอดแกวมือหมุน
ค. ตั้งเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก
(12.3.3) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3
ก. สถานีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท โรงงานขนาดใหญ
ข. คลังน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เกิน 500,000 ลิตร
ค. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท สถานีบริการติดถนนใหญ (ถังเก็บ
ใตพื้นดิน)
ง. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท สถานีบริการติดถนนซอย (ถังเก็บ
ใตพื้นดิน)
จ. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ปมถังลอยริมถนนขนาดใหญ
(12.4) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน หรือถานโคก
(12.๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(12.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(12.๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(12.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(12.๙) การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(12.๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(12.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(12.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(12.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง

คาธรรมเนียมตอป
หมาย
ฉบับละ
เหตุ
บาท
สต.
2,000 200 500 5,000 100 500 300 1,000 10,000 10,000 10,000 2,000 1,500
1,500
1,000
1,000

-

1,000
500
1,000
1,000

-

1,000 1,000 1,000 -

-11ลําดับ
ที่

รายการ
(12.๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(12.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(12.๑๖) การผลิต การสะสม การบรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(12.๑๗) การผลิต การสะสม หรือการบรรจุกาว
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กิจการอื่น ๆ
(13.๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(13.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(13.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(13.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(13.5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(13.5.1) พื้นที่ไมเกิน 400 ตารางเมตร
(13.5.2) พื้นที่ตั้งแต 400 - 800 ตารางเมตร
(13.5.3) พื้นที่ตั้งแต 800 ตารางเมตรขึ้นไป
(13.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(13.6.1) พื้นที่ไมเกิน 400 ตารางเมตร
(13.6.2) พื้นที่ตั้งแต 400 - 800 ตารางเมตร
(13.6.3) พื้นที่ตั้งแต 800 ตารางเมตรขึ้นไป
(13.7) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(13.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(13.9) การบรรจุหีบหอ สินคาโดยใชเครื่องจักร
(13.10) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(13.11) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง

คาธรรมเนียมตอป
ฉบับละ
บาท
สต.
1,000 1,000 1,000 1,000 -

1,000 500 1,000 600 500 1,000 2,000 500
1,000
2,000
200

-

500
1,000
1,000
1,000

-

หมาย
เหตุ

คําขอเลขที่....................../......................
(เจาหนาที่กรอก)

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.....................................
เขียนที่…………………………………….
วันที่..........เดือน......................................พ.ศ....................
๑. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)........................................................................อายุ............ป
สัญชาติ................................โดย..........................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................ที่อยูเลขที่………………………………………….
หมูที่............ตรอก/ซอย........................ ถนน...................แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ....................
จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท.........................................................................ผูขออนุญาต
๒. ขอยื่นคําขอ
( ) รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) ตออายุใบอนุญาต
( ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก....................................................
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท…………………………………………………………………….
มีคนงาน..................คน ใชเครื่องจักรขนาด..........................................แรงมา ตอเจาพนักงานทองถิ่น
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
( ) สําเนาบัตรประจําประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ.....................
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
( ) ใบมอบอํานาจ
( ) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน
( ) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
/ขอรับใบแทนใบอนุญาต
(................................................)

-๒สวนของเจาหนาที่
ใบรับ คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต
เลขที่.....................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..........................เดือน.................พ.ศ............................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
๑).....................................
๒).....................................
๓).....................................
(ลงชื่อ)…………………………………………
(...............................................)
ตําแหนง..............................................

สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับ คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต
เลขที่.....................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..........................เดือน.................พ.ศ............................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
๑).....................................
๒).....................................
๓).....................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน..............วัน
นับแตวันนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ)…………………………………………
(.............................................)
ตําแหนง............................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ………………………………………………………….
เลมที่.....................เลขที่.........../......................
ขอ ๑ เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..............................................สัญชาติ.............อยูบานเลขที่...........
หมูที่...........ตรอก/ซอย.......................ถนน........................ตําบล/แขวง................................................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด............................................ โทรศัพท……………………………..
ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................ประเภท....................................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา……………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งอยูเลขที่.................. หมูที่.................ตรอก/ซอย.............................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท................................................โทรสาร.....................................มีพื้นที่ประกอบการ..............ตารางเมตร
ใชเครื่องจักรที่มีกําลังขนาด........................................................แรงมา จํานวนคนงาน..................................คน
เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละ...................................บาท (...............................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่...........เลขที่...........ลงวันที่............... เดือน................................................พ.ศ.…………
ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลทองเอน
ขอ ๓ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
ขอ ๔ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
๑)……………………………………………………………………………………………………………………………….
๒).………………………………………………………………………………………………………………………………
๓)………………………………………………………………………………………………………….……………………
ขอ ๕ ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ.…………………….
ขอ ๖ ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่................เดือน.......................................พ.ศ.……………………………

(ลงชื่อ)..................................................
(………………………………………….)
เจาพนักงานทองถิ่น

-๒รายการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
ว/ด/ป
ว/ด/ป
จํานวนเงิน
ที่อนุญาต ที่อนุญาต คาธรรมเนียม คาปรับ

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
ว/ด/ป

ลงชื่อ
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน
๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. หากไมขอตออายุใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในวันเวลาที่กําหนดตามขอ ๒
ตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย

