ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี

เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พุทธศักราช ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี
อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

๑

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
********************************
หลักการ
๑. เป็นข้อบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งครอบคลุ มทั้งกิจ กรรมการกระทาทุกอย่าง และกิจการประเภทต่างๆ ที่มีผ ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งแต่ระดับชาวบ้าน ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการ
ขนาดเล็ ก ขนาดใหญ่ อั น ได้แก่ กิจ การที่เป็นอัน ตรายต่อสุ ขภาพประเภทต่ างๆตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒. ข้อบั ญญัตินี้ สามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่น และให้ อานาจแก่เจ้ าพนักงานท้องถิ่น ในการ
ควบคุมดูแล โดยการออกคาสั่งให้แก้ไข ปรับปรุงการอนุญาต หรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต
๓. เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัตการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารีว่าด้วย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทาได้โดยการตรา
เป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้

๒

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
*********************************
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลละองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี และนายอาเภอป่าบอนจึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี นับแต่วันถัดจากวันที่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารีแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิตหรือให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
“ผู้ดาเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับผิดชอบ
ดาเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของสาธารณชน

๓

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้า” หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของสาธารณชน
ข้อ ๕ ให้กิจการที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ต้องมีการควบคุม ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลาน
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะ
มีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้น ในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๒.๕) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๒.๖) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเป็น
อาหารสัตว์
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๓.๒) การผลิตกะปิน้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย น้าบูดู ไตปลา
เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้น การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๓.๔) การตากเนื้อสัตว์
(๓.๕) การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้น การผลิตเพื่อ บริโภคใน
ครัวเรือน
(๓.๖) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว์ พืช ยกเว้น ในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๗) การตาก ผลิตอาหารจากสัตว์ พืช

๔

(๓.๘) การเคี่ยวน้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้น ใน
สถานที่จาหน่ายอาหารการเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๙) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๓.๑๐) การผลิตแบะแซ
(๓.๑๑) การผลิตอาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๒) การประกอบกิจการการทาขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันทร์อับ ขนมเปี๊ยะ
(๓.๑๓) การแกะ การล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น การ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๔) การผลิตน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด
ต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๑๕) การผลิต น้าตาล
(๓.๑๖) การแบ่งบรรจุน้าตาล
(๓.๑๗) การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้านมวัว
(๓.๑๘) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้าส้มสายชู
(๓.๑๙) การคั่วกาแฟ
(๓.๒๐) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๓.๒๑) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
(๓.๒๒) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้น การผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๓) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๒๔) การผลิตไอศกรีม ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๕) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๒๖) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๓.๒๗) การผลิตน้าแข็ง ยกเว้น การผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหารและเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๘) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๔) กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
(๔.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางต่าง ๆ
(๔.๓) การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่าง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ามันจากพืช
(๕.๒) การล้าง การอบ การรม ยางดิบ
(๕.๓) การสะสมยางดิบ ยางแผ่น และเศษยาง
(๕.๔) การผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่นๆ ด้วย เครื่องจักร

๕

(๕.๕) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕.๖) การผลิตปุ๋ย
(๕.๗) การสะสมปุ๋ย
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ ได้แก่
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า
(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ การประกอบ ยานยนต์ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกัน
สนิมยานยนต์
(๗.๒) การปะ การเชื่อมยาง การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับ
อากาศหรือุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจาหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม หรือปรับปรุง
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๗.๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๘.๑) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้ว หรือการตัด
ไม้ด้วยเครื่องจักร
(๘.๒) การอบไม้
(๘.๓) การเผาถ่าน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร กิจการสปาเพื่อ
สุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการ
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด คาราโอเกะ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
(๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ
อื่นในทานองเดียวกัน
(๙.๕) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นๆในทานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการใน (๙.๑)
(๙.๖) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๑๐.๒) การพิมพ์ผ้าหรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๓) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๒) การสะสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

๖

(๑๑.๓) การผสมซีเมนต์
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑๒.๑) การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๑๒.๒) การสะสมการขนส่ง น้ามัน ปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่างๆ
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การซ่อมอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑๓.๓) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
(๑๓.๔) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
(๑๓.๕) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๑๓.๖) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๑๓.๗) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๑๓.๘) การก่อสร้าง
ข้อ ๖ นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจจการตามประเภท
ที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการออก
ใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ ใบอนุญาตให้ใช้สาหรับกิจการ
ประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งในทาเลที่ เหมาะสม ไม่มีน้าท่ว มขังและสามารถระบายน้าได้
โดยสะดวก
(๒) ต้องทาทางระบายน้า หรือบ่อพักน้ารับน้าเสียด้วยวัตถุถาวร มีลักษณะเรียบ ไม่ซึม
ไม่รั่วน้า
(๓) การระบายน้าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าในทางน้าสาธารณะ หรือแก่ผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียง
(๔) ต้ อ งมี ก ารบ าบั ด หรื อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าเสี ย หรื อ กากของเสี ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์
(๕) ต้องมีการป้องกันกลิ่น เสียง แสง รังสี ความสะเทือน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า
เถ้า ควัน มูล หรือสิ่งใดซึ่งอาจเป็นสิ่งราคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ หรือผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกาหนดดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(๖) ต้องให้ มีแ สงสว่ างและการระบายอากาศที่ เหมาะสมและเพีย งพอ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
(๗) ต้องจัดให้มีน้าใช้สะอาดพอแก่กิจการนั้น
(๘) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนอันได้สุขลักษณะเพียงพอกับคนที่ทา
การอยู่ในสถานที่ มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
(๙) ต้องจัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม อันได้สุขลักษณะจานวนเพียงพอกับคนที่ทาการอยู่

๗

ในสถานที่นั้น และต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม รวมทั้งจากัดอุจจาระด้วยวิธีที่ถูกต้อง
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางพอ และจัดสถานที่ให้อยู่
ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์ทรมานแก่สัตว์ และให้มีการจากัดมูลสัตว์ เศษอาหารหรือซาก
สัตว์ให้ได้สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สาหรับตาก หรือผึ่งตามที่เจ้า
พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) สถานที่ซึ่งมีการใช้ เก็บสะสมวัตถุมีพิษ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอื่นที่อาจ
เป็นอัตรายต้องจัดเก็บสารเคมีดังกล่าวให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียง
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุ ขลักษณะ ตามคาแนะนาหรือคาสั่ งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี
ข้อ ๗ ผู้ขอรับอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ ๕ จะต้องยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบประกาศที่กาหนด
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ ๕ จะต้องนาหลักฐาน ดังต่อไปนี้
แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการในกรณีที่ไม่ได้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคาร
หรือที่ดินให้ประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได้
(๔) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) หลักฐานสาคัญอื่นๆที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกให้มาแสดง
ข้อ ๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดาเนินการออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือ แจ้งคาสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอตามข้อ ๗
และหลักฐานตามข้อ ๘ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ในกรณีที่มีเหตุอันจาเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดาเนินการได้ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันโดยจะมีหนังสือแจ้งขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่
ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น ผู้ได้รับอนุญาต
ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับ
ภายในกาหนดเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๐ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารีเท่านั้น
ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทใดที่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้านั้นต่อไป จะต้องยื่นคาขอต่อใบอนุญาตตามแบบที่ประกาศกาหนด ภายในกาหนดสามสิบ
วันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๐ และผู้ขอต่อใบอนุญาตตามข้อ ๑๑ จะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับ
ใบอนุญาตหรือในวันที่มายื่นคาขอต่อใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

๘

ผู้ประกอบกิจการค้ารายใดไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามกาหนดเวลาในวรรคหนึ่ง จะต้อง
ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่จะได้บอกเลิกการดาเนินการ
ก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๓ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๔ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารตามข้ อ ๗ และข้ อ ๘ โดยอนุ โ ลมและให้ ใ ช้ ใ บแทนใบอนุ ญ าตได้ เ ท่า กั บ เวลาที่ เ หลื อ ของอายุ
ใบอนุญาตเดิม นั้น
ข้อ ๑๕ ผู้ ที่ได้รั บใบอนุญาตประกอบกิจการค้าใดไม่ปฏิบัติห รือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ข้อบัญญัตินี้หรือตามบทแห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสั่งให้แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้าผู้รับคาสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้ง
ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตอี ก หรื อ ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท าผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๑๖ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาต และคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของ
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีก
ไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบท
กาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๑๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้และให้มีอานาจออกประกาศ คาสั่ง ระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.....................................................................
ลงชื่อ…………………………………..….
(นายสุชีพ รุ่นกลิ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

๙

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
อัตรา
ลาดับ
ประเภทของกิจการ
ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ
ที่
(บาท / ปี)
(๑)
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลาน
- การเลี้ยงม้า โค กระบือ
ก. จานวนเกินกว่า ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
๑๐๐
ข. จานวนเกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
๒๐๐
ค. จานวนเกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
๓๐๐
ง. จานวน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
๕๐๐
- การเลี้ยงสุกร
ก. จานวนเกินกว่า ๓๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
๑๐๐
ข. จานวนเกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
๒๐๐
ค. จานวนเกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
๓๐๐
ง.จานวนเกินกว่า ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
๕๐๐
จ.จานวนเกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป
๘๐๐
- การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. จานวนเกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๓๐ ตัว
๕๐
ข. จานวนเกินกว่า ๓๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
๑๐๐
ค. จานวนเกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
๑๕๐
ง. จานวน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
๒๐๐
- การเลี้ยงเป็ด ไก่ ห่าน
ก. จานวนเกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
๑๐๐
ข. จานวนเกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตัว
๒๐๐
ค.จานวนเกินกว่า ๒,๐๐๐ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว
๓๐๐
ง.จานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว
๔๐๐
จ.จานวนเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป
๕๐๐
- การเลี้ยงสัตว์น้า /สัตว์ครึ่งบกครึ่ง
ก. กระชัง กระชังละ
๒๐
ข. บ่อดินต่ากว่า ๑ ไร่
๕๐
ค. บ่อดิน ๑ ไร่ ขึ้นไป
๑๐๐
- การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน
ก. จานวนไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
๒๐๐
ข. จานวนเกิน ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
๓๐๐
ค. จานวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัว
๕๐๐

๑๐

ลาดับ
ที่

(๒)

(๓)

ประเภทของกิจการ
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้านม
ก. จานวนเกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๓๐ ตัว
ข. จานวนเกินกว่า ๓๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
ค. จานวนเกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
ง. จานวน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอัน
ลักษณะทานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อ
ประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่
ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภค
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
ที่ยังมิได้ฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๒.๕) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก
หอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ
ของสัตว์
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข.โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค.โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า
(๖) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ
การสะสม หรือการกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
ก. ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
ข. เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ค. เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
กิจกรรมเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้าดื่ม
(ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน)
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๓.๒) การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย
น้ามูล ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐

หมายเหตุ

๑๑

ลาดับ
ที่

ประเภทของกิจการ

ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้าขึ้นไป
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสม ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พืน้ ที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓.๔) การตากเนื้อสัตว์
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓.๕) การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือคนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๖) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว หรือวิธีอื่นใดในการผลิต
อาหารจากสัตว์ พืช
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
- ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือคนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้าหรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๗) การตาก ผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค.พื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓.๘) การเคี่ยวน้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน
๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐

หมายเหตุ

๑๒

ลาดับ
ที่

ประเภทของกิจการ
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือ หรือคนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้าหรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๙) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย วุ้นเส้น
เกี้ยมอี๋ เต้าหู้
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้าหรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๑๐) การผลิตแบะแซ
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือคนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕0 แรงม้าหรือคนงานเกิน ๕0 คน
(๓.๑๑) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือคนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕0 แรงม้าหรือคนงานเกิน ๕0 คน
(๓.๑๒)การประกอบกิจการทาขนมปังสด ปังแห้ง จันอับ
ขนมเปี๊ยะ
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๑๓) การแกะ การล้างสัตว์น้า
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐

หมายเหตุ

๑๓

ลาดับ
ที่

ประเภทของกิจการ
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๑๔) การผลิตน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าถั่วเหลือง
เครื่องดื่ม ชนิดต่าง ๆ บรรจุลงกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ
อื่นใด
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๑๕) การผลิตน้าตาล
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๑๖) การแบ่งบรรจุน้าตาล
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๑๗) การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้านมวัว
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือ คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

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

หมายเหตุ

๑๔

ลาดับ
ที่

ประเภทของกิจการ
(๓.๑๘)การผลิต การแบ่งบรรจุแอลกฮอล์ สุรา เบียร์
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓.๑๙) การคั่วกาแฟ
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๒๐) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๒๑) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๒๒) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓.๒๓) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอื่นๆ
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

หมายเหตุ

๑๕

ลาดับ
ที่

ประเภทของกิจการ
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๒๔) การผลิต ไอศกรีม
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข.เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๒๕)การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึง
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค.เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๓.๒๖) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
ก.เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕0 คน
(๓.๒๗)การผลิตน้าแข็ง
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

(๓.๒๘)การเก็บถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรมีกาลังตั้งแต่ ๕แรงม้า

ก.เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน

ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

หมายเหตุ

๑๖

ลาดับ
ที่
(๔)

ประเภทของกิจการ
กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์แพทย์ เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
(๔.๑) การผลิต การโม่ บด การผสม การบรรจุยาด้วย
เครื่องจักร
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๔.๒)การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษ
เย็น เครื่องสาอาง ต่าง ๆ
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน๑๐คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้าหรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๔.๓) การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน๑๐คน
ข.เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง.เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๔.๔)การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผลผ้าอนามัยผ้าอ้อมสาเร็จรูป
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๑๐คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค.เครื่องจักรเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน
๕๐ คน

ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๔.๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง ต่าง ๆ
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือ คนงานไม่เกิน ๑๐คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)

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

หมายเหตุ

๑๗

ลาดับ
ที่

(๕)

ประเภทของกิจการ
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัด เอาน้ามันจากพืช
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง.เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๕.๒) การล้าง การอบ การรม ยางดิบ
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๕.๓) การสะสมยางดิบ ยางแผ่น และเศษยาง
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน ๒๐๐ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๕.๔) การผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ
ในทานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้าหรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๕.๕) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑๐๐
๓๐๐

หมายเหตุ

๑๘

ลาดับ
ที่

(๖)

(๗)

ประเภทของกิจการ
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๕.๖) การผลิตปุ๋ย
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ คนงานเกิน ๕๐ คน
(๕.๗) การสะสมปุ๋ย
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
ค. พื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ ได้แก่
การกลึง การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ คนงานเกิน ๕๐ คน
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การ
พ่นสารกันสนิมยานยนต์
ก. ใช้พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. ใช้พื้นที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. ใช้พื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗.๒) การปะ การเชื่อมยาง การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม
การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

หมายเหตุ

๑๙

ลาดับ
ที่

(๘)

(๙)

ประเภทของกิจการ
ก. ใช้พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. ใช้พื้นที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. ใช้พื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจาหน่าย มีการซ่อม หรือปรับปรุง
เครื่องจักรดังกล่าวด้วย
ก. ใช้พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. ใช้พื้นที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. ใช้พื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗.๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
ก. ใช้พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. ใช้พื้นที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. ใช้พื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๘.๑) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง
การทาคิ้ว หรือ การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๘.๒) การอบไม้
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๘.๓) การเผาถ่าน
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข.เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค.เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ คนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ง.เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
กิจการที่เกี่ยวกับบริการ

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

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

หมายเหตุ

๒๐

ลาดับ
ที่

ประเภทของกิจการ

(๙.๑)การประกอบกิจการสถานที่ อาบน้า อบไอน้า อบ
สมุนไพรและการประกอบกิจการสปา
ก.พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข.พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค.พื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด และคาราโอเกะ
ก.พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค.พื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๙.๓)การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทานองเดียว
ก.จานวนไม่เกิน ๑๐ ห้อง
ข.จานวนเกิน ๑๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง
ค.จานวนเกิน ๕๐ ห้อง ขึ้นไป
(๙.๔)การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า
ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
ก.จานวนเกิน ๕ ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๐ ห้อง
ข.จานวนเกิน ๑๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๓๐ ห้อง
ค. จานวนเกิน ๓๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง
ง. จานวนเกิน ๕๐ ห้อง ขึ้นไป
(๙.๕) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นใน
ทานองเดียวกัน
ก.พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค.พื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม
ก. ห้องธรรมดา
ข.ห้องปรับอากาศ
(๑๐)
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร
ก. ตั้งแต่ ๕ เครื่อง แต่ไม่ถึง ๑๐ เครื่อง
ข. ตั้งแต่ ๑๐ เครื่อง แต่ไม่ถึง ๕๐ เครื่อง
ค .ตั้งแต่ ๕๐ เครื่อง แต่ไม่ถึง ๑๐๐ เครื่อง
ง. ตั้งแต่ ๑๐๐ เครื่องขึ้นไป
(๑๐.๒) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทอ อื่น ๆ
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐

หมายเหตุ

๒๑

ลาดับ
ที่

ประเภทของกิจการ

ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงาน ไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๑๐.๓) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้า ด้วยเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องซักผ้า หรือเครื่องจักร ต่ากว่า ๒ เครื่อง
ข.ใช้เครื่องซักผ้า หรือเครื่องจักร ตั้งแต่ ๒ – ๕ เครื่อง
ค. ใช้เครื่องซักผ้า หรือเครื่องจักร ตั้งแต่ ๖ เครื่อง ขึ้นไป
(๑๑)
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก.เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข.เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค.เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง.เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๑๑.๒) การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
ก. ใช้พื้นที่ต่ากว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
ข. ใช้พื้นที่ตั้งแต่ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร – ๓,๒๐๐ ตาราง
เมตร
ค. ใช้พื้นที่เกิน ๓,๒๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๑.๓) การผสมซีเมนต์
ก.เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข.เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงาน ไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
ค.พื้นที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๒)
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑๒.๑) การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
ก. ใช้พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

หมายเหตุ

๒๒

ลาดับ
ที่

ประเภทของกิจการ

(๑๒.๒) การสะสมการขนส่ง น้ามัน ปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลี่ยม ต่าง ๆ
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข.พื้นทีเ่ กิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
ค.พื้นที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๓)
กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ด้วยเครื่องจักร
ก.เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข.เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค.เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงาน ไม่เกิน ๕๐ คน
ง.เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๑๓.๒) การซ่อมเครื่องอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์
ก.เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข.เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้าไม่เกิน ๒๐ แรงม้าคนหรือคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ค.เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง.เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๑๓.๓) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
ก.โดยใช้เครื่องต่ากว่า ๒ เครื่อง
ข.โดยใช้เครื่องตั้งแต่ ๒ – ๕ เครื่อง
ค.โดยใช้เครื่องตั้งแต่ ๖ เครื่อง ขึ้นไป
(๑๓.๔)การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
ก.พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข.พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
ค.พื้นที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๓.๕) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
ก.พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
ค.พื้นที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๓.๖) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

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

หมายเหตุ

๒๓

ลาดับ
ที่

ประเภทของกิจการ
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข.เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค.เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ง.เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน
(๑๓.๗)การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งทอ
ก.พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข.พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
ค.พื้นที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๓.๘)การก่อสร้าง
ก. เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า หรือ คนงานไม่เกิน ๑๐ คน
ข.เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ค.เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานเกิน ๕๐ คน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท / ปี)
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

หมายเหตุ

๒๔

แบบ กอ.๑
คาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่…………………………………
วันที่………….เดือน………………….พ.ศ………………
เรียน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้าพเจ้า………..…………………………………………………...อายุ………..……ปี สัญชาติ........……………..
อยู่บ้านเลขที่………...ตรอก/ซอย………………ถนน…………………ตาบล………………..……อาเภอ………………..………
จังหวัด…………………………………….…… รหัสไปรษณีย์……………………………….โทรศัพท์……………..…………………
ขอยื่นเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประเภท…………………………………………………………………………………..……………………..……………………….
ชื่อสถานที่ประกอบการ…………………………………………………………….............………………………………………………
ตั้งอยู่บ้านเลขที่………...ตรอก/ซอย………………ถนน……………ตาบล…………………….…อาเภอ…………………………..
จังหวัด……………………………..… รหัสไปรษณีย์……………………………………….โทรศัพท์…………………………………….
พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ
1. สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลให้นาสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
3. หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร
4. กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นคาขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอานาจนาหนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตาม
กฎหมายพร้อมบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจมาแสดง
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………
(………………………………………)
ผู้ขอรับใบอนุญาต

๒๕

(ด้านหลัง)
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามลาดับ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
(ลงชื่อ)…………………………………….
(…………………………………..)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………….…
(……………………………..……)
ความเห็นปลัดอบต.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………….…
(……………………………………)
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………….…
(…………………………………..)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒๖

แบบ กอ.๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่……..เลขที่………/…………..
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี อนุญาตให้..................................
…………………………………………………………………………สัญชาติ………………….อยู่บ้านเลขที่………...…..…...หมู่ที่…………
ตาบล………………..……..................อาเภอ……………………จังหวัด….…………….หมายเลขโทรศัพท์……………………….
ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………………………………………………………….……………………….
ประเภท…………………………………………………………………………………………………….ตั้งอยู่บ้านเลขที่………...หมู่ที่………
ตาบล………………อาเภอ……………….จังหวัด…………………หมายเลขโทรศัพท์………………………….
เสียค่าธรรมเนียมปีละ……………..บาท(…………………………………..)ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่………..
เลขที่………….ลงวันที่………………………………………
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งนารี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๔.๑)……………………………………………………………………………………
๔.๒)………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่................เดือน................................พ.ศ.........................
ออกให้ ณ วันที่................เดือน................................พ.ศ..........................
(ลงชื่อ)
(…………………………………..........)
ตาแหน่ง………………………………………………
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒๗

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒๘

แบบ กอ.๓

คำขอต่ออำยุใบอนุญำต
เลขที่...................................................................
เขียนที่..................................................................
วันที่...............เดือน............................พ................
ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..................ตรอก / ซอย..........ถนน..............ตาบล / แขวง.............................
อาเออ / เขต...................จังหวัด...........................รหัสปปรณีีย.............................ททรััพท..............................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน......................................................................................................................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขอาพ ประเอท..................................
......................................................................................................................... .....................................................
ต่อนายกองค.การบริหารส่วนตาบล............................ทดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า........................................
พื้นที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร จานวนคนงาน...................คน ตั้งอยู่ ี เลขที่..........................
หมู่ที่...........................ตาบล..................................อาเออ......................................จังหวัด..............................
รหัสปปรณีีย.....................................ททรััพท................................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ปด้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
1. ใบอนุญาตเดิม
2. อื่น ๆ .......................................................
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).......................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(......................................)

๒๙

บบ กอ.๔
คาขอรับใบแทนใบอนุญาต
ดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่…………………………………………….
วันที่………….เดือน……………….พ.ศ……………
เรียน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้าพเจ้า………..……………………………………..…………อายุ………………..……..ปี สัญชาติ…………..………….
อยู่บ้านเลขที่………...หมู่ท…ี่ …………ถนน…………………ตาบล…………………………อาเภอ…………..………..………….....
จังหวัด………………………………….. รหัสไปรษณีย์………………………………….โทรศัพท์……………………………………….
ขอยื่นเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท…………………………………………………ชื่อสถานที่ประกอบการ…………………………..……………………………..
ตั้งอยู่บ้านเลขที่……………...หมู่ที่……….……ถนน………………ตาบล………..…………อาเภอ…………………….……….....
จังหวัด…………………………………… รหัสไปรษณีย์…………………………….…….โทรศัพท์……………………………….……
เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม เล่มที…่ ………เลขที…่ …….…ลงวันที่…….……เดือน…………………พ.ศ……….………...
เกิดการสูญหาย/ถูกทาลาย/ชารุดในสาระสาคัญ……………………………………………………………………………………..
ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขที่ได้วางไว้ทุกประการพร้อมนี้ได้แนบสาเนา
ทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และเอกสารหลักฐานตามที่ข้อบัญญัติกาหนดมาด้วย
ลงชื่อ……………………………………………
(……………………..……………………)
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต

๓๐

แบบ กอ.๕
คาร้องขออนุญาตการต่าง ๆ
เขียนที.่ ...............................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............…
ข้าพเจ้า..................................................………….อายุ.................…...ปี สัญชาติ..........………...
อยู่บ้านเลขที่.......……..…. หมู่ที่............…….....ถนน...........…..…......….…....…ตาบล…….………………..………….......
อาเภอ……………………………..จังหวัด………………………..................โทรศัพท์............................................................
ขอยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงมีความประสงค์………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………………………ผู้ขออนุญาต
(………………………………….…….…….)

