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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี
เรื่อง กิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรีวาดวยกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลนนทรี โดยความเห็นชอบของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลนนทรีและนายอําเภอกบินทรบุรี จึงตราขอบัญญัติ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี เรื่อง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนนทรี นั บ แต วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับตําบล เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ 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 สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลนนทรี
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(๓) การประกอบกิ จการเลี้ ย ง รวบรวมสั ต ว หรื อ ธุ ร กิ จ อื่น ใดอัน มี ลัก ษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนี้ ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ
คาบริการ ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๕) การต ม การตาก การเผาเปลื อ กหอย เปลื อ กปู เปลื อ กกุ ง ยกเว น
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวของพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก การอบ หรือวิธีอื่น ใดในการผลิต
อาหารจากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวมั น หมู การผลิต กุน เชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน ใน
สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๑๑) การแกะ การลางสัต วน้ํา ที่ไ มใชสว นหนึ่ง ของกิจการหองเย็น ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
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(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๒๕) การผลิต น้ําแข็ง ยกเวน การผลิต เพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร และ
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุป กรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ชําระลาง
(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
ตาง ๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต แปง มัน สําปะหลัง แปงสาคูห รือแปง อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
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(๗) การผลิต การสะสมปุย
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
(๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๓) การกลึ ง การเจาะ การเชื่อ ม การตี การตั ด การประสาน การรี ด
การอัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือ
โลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการ
ใน (๑)
(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
ยานยนต
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
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๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้วหรือ
การตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทา
สารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุน ไพร เวน แตเปน
การใหบริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุด ใหเชา หองเชา หองแบง เชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง
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(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการใน ๙ (๑)
(๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจ การเสริ มสวยหรือ แต ง ผม เว น แต กิจ การที่อ ยู ในบัง คั บ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
(๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
(๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุ
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวย
กี่กระตุก ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุคลายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนประกอบหรือสวนผสม เชน
ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือ
สารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑)
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม การบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง
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(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือ
วัตถุที่คลายคลึง
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)

การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแหง
การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การกอสราง
(๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๔๙
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ที่เขาขายเปนโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
หมวด ๒
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะ
ของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ต อ งเป น อาคารที่ มี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง เหมาะสมที่ จ ะประกอบกิ จ การที่
ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บั น ไดหนี ไ ฟหรื อ ทางออกฉุ ก เฉิ น ต อ งมี ลั ก ษณะเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปาย
หรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตอ งมี ห องน้ํา และห องสว มตามแบบและจํ านวนที่ กํ าหนดในกฎหมายว าด ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เปนประจําทุกวัน
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อัน อาจเป น อัน ตรายตอสุข ภาพตองจั ด ให มีที่อาบน้ํา ฉุกเฉิน ที่ลา งตาฉุ กเฉิ น ตามความจํ าเป น และ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มีภ าชนะบรรจุ ห รื อภาชนะรองรับ ที่เ หมาะสมและเพี ยงพอกับ ปริ ม าณและ
ประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับ ความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลง และสัตวที่เปนพาหะของ
โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย
สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๓
การชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญ ญาณเตือนเพลิง ไหม และเครื่องดับ เพลิง ตามกฎหมายวาดว ย
การควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง หรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ
อันตราย จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย
ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
ขอ ๑๗ ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไมกําหนดมาตรฐาน
มลพิษดานตาง ๆ สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหองคการบริหารสวนตําบลนนทรีนําคามาตรฐาน
ดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม
หมวด ๕
การอนุญาต
ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนิน
กิจการตามที่ต องมีก ารควบคุ ม ตามขอ ๕ ในลักษณะที่เ ปน การค า เวน แตจะไดรับ ใบอนุญ าตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว และสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปน
การคา จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด
ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ใหครอบคลุม
ทั้งดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข และดานความปลอดภัย
ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว โดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวา สละสิทธิ์
ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ญ ญั ติ นี้ ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รวบรวม
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูข ออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูร ณ
ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปน ที่จะตองสง คืน คําขอแกผูข ออนุญ าต ก็ใหสงคืน คําขอพรอมทั้ง
แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นังสือแจ งคําสั่ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญ าตใหมีอ ายุห นึ่งป นั บ แต วัน ที่ ออกใบอนุญ าต และใหใ ชไ ด เพีย ง
ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๙ และขอ ๒๐ โดยอนุโลม
ขอ ๒๔ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลนนทรี
ขอ ๒๖ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ ใ บอนุญ าตสู ญ หาย ถู กทํ าลาย หรื อชํ ารุ ด ในสาระที่ สํา คัญ ใหผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความต อ พนั กงานเจ า หน าที่ แ ห ง ทอ งที่ ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงตอ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญ าตถูกทําลาย หรือชํา รุด ในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่น คําขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได รั บ ใบอนุ ญ าตตามข อ บั ญ ญั ติ นี้ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตได ภ ายในเวลา
ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่ง พั กใชใบอนุญ าตตั้ง แต สองครั้ ง ขึ้น ไป และมีเหตุ ที่จะต องถูกสั่ งพักใช
ใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บัติ ห รื อปฏิบั ติไ มถู กต องตามบทแหง พระราชบัญ ญัติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๐ คํ า สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตและคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให ทํ า เป น หนั ง สื อ แจ ง ให
ผูรั บ ใบอนุ ญ าตทราบ ในกรณีที่ ไ มพ บผู รั บใบอนุ ญ าต หรื อ ผูรั บ ใบอนุ ญ าตไม ย อมรับ คํ าสั่ ง ดั ง กล า ว
ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สํานักทําการงานของผูรับ ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลา
ที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๒ หลักเกณฑเรื่องสถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล ที่กําหนดไวในหมวด ๒
หลั ก เกณฑ เ รื่ อ งการชี ว ะอนามั ย และความปลอดภั ย ที่ กํ า หนดไว ใ นหมวด ๓ และหลั ก เกณฑ เ รื่ อ ง
การควบคุ ม ของเสี ย มลพิ ษ หรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ เ กิ ด จากการประกอบกิ จการที่ กํ า หนดไว ใ นหมวด ๔
ของข อ บั ญ ญั ติ นี้ มิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แก ก ารประกอบกิ จ การเลี้ ย งไก แ ละการประกอบกิ จ การเลี้ ย งสุ ก ร
ตามขอบัญญัติองคการบริห ารสวนตําบลนนทรี เรื่อง หลักเกณฑการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพประเภทกิจการเลี้ยงไกและกิจการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตําบลนนทรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งไดกําหนด
หลักเกณฑไวโดยละเอียดเปนการเฉพาะแลว
ขอ ๓๓ ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง ข า ราชการ หรื อ พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น
เพื่อใหปฏิบัติห นาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมรัตน เอนกรัตนมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับ
ประเภทสินคา
ที่
๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
(๑.๑) การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. ตั้งแต ๑๐ ตัว ถึง ๒๐ ตัว
ข. เกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ค. เกินกวา ๕๐ ตัวขึ้นไป
(๑.๒) การเลี้ยงสุกร
ก. ตั้งแต ๑๐ ตัว ถึง ๒๐ ตัว
ข. เกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๓๐ ตัว
ค. เกินกวา ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ง. เกินกวา ๕๐ ตัวขึ้นไป
(๑.๓) การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. ตั้งแต ๑๐ ตัว ถึง ๓๐ ตัว
ข. เกินกวา ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ค. เกินกวา ๕๐ ตัวขึ้นไป
(๑.๔) การเลี้ยงหาน เปด ไก
ก. รวมตั้งแต ๕๐ ตัว ถึง ๑,๕๐๐ ตัว
ข. รวมกันตั้งแต ๑,๕๐๑ ตัว ถึง ๒,๕๐๐ ตัว
ค. รวมกันตั้งแต ๒,๕๐๑ ตัว ถึง ๕,๕๐๐ ตัว
ง. เกินกวา ๕,๕๐๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
ก. จํานวนไมเกิน ๕ ตัว
ข. จํานวนเกินกวา ๕ ตัวขึ้นไป
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชน
ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือคาบริการไมวาทางตรง
หรือทางออมหรือไมก็ตาม
๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารการเรขาย การขาย
ในตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน

คาธรรมเนียม
บาท
สตางค

๑๐๐
๕๐๐
๑,๒๐๐
๒๕๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๑,๒๐๐
๒๕๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐

หมายเหตุ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับ
ที่

๓

ประเภทสินคา
- โค กระบือ สุกร (ตัวละ)
- แพะ แกะ (ตัวละ)
- เปด ไก หาน (ตัวละ)
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตวขนที่ยังไมไดฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหารการเรขายและการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย
กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหารสัตว เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวน การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยว มันกุง ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใด ในการผลิตอาหาร
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขายการขายในตลาด และเพื่อ
การบริโภคในครอบครัว
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอไสกรอกหมูตั้ง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในคัวเรือน
(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ

คาธรรมเนียม
บาท
สตางค
๑๐
๔
๑๐
๕,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐

๖๐๐
๑,๒๐๐
๒๐๐

๑,๒๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐

(ตอ)

หมายเหตุ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับ
ที่

๔

ประเภทสินคา
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหงจันอับ ขนมเปยะ
(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด
ตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาม
(๑๔)การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบงการบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร
น้ําสมสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่อง
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไมหรือพืชอยางอื่น ยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น
(๒๒) การผลิต ไอศกรีม ยกเวน การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร
และเพื่อบริโภคในครัวเรือน
- การทําน้ําแข็งหลอด
- โรงงานผลิตน้ําแข็ง
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕
แรงมาขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทยเครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง
(๑) การผลิต การโม การบด การผสมการบรรจุยาดวยเครื่องจักร

คาธรรมเนียม
บาท
สตางค
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๖๐๐
๑,๒๐๐

๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

๑,๒๐๐

(ตอ)

หมายเหตุ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับ
ที่

๕

๖

ประเภทสินคา
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสําอางตาง ๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช
- ตั้งแต ๑ – ๓ เตา
- ตั้งแต ๔ – ๖ เตา
- มากกวา ๖ เตา ขึ้นไป
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกันดวยเครื่องจักร
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุย (ยกเวน การผลิตเพื่อใชในครัวเรือน และ
กลุมอาชีพตางๆ)
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง (ยกเวนพื้นที่ตาก
ไมเกิน ๑ ไร)
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ หรือ
เครื่องใชตาง ๆ
(๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ
ใน (๑)
ก. ประเภทโรงงาน
ข. ประเภทราน
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะ ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๑)

คาธรรมเนียม
บาท
สตางค
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐

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

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐
๖๐๐
๑,๒๐๐

(ตอ)

หมายเหตุ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับ
ที่

๗

๘

ประเภทสินคา
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๕) การขัด การลาง โลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด
ยกเวนกิจการใน (๑)
(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกัน
สนิมยานยนต
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่ง
มีไวบริการ หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือ
ประกันปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๔) การลาง การอัดฉีดฉีดยานยนต
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
ก. รถยนต
ข. รถจักรยานยนต รถจักรยาน รถที่มีลอตั้งแต ๓ ลอลงมา
(๗) การอัดผาเบรก ผาครัตช
กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดรอง การทําคิ้ว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน
การทําสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จ ผลิตภัณฑจากไมหรือ
หวาย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ

คาธรรมเนียม
บาท
สตางค
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐

(ตอ)

หมายเหตุ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับ
ที่

๙

ประเภทสินคา
(๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน
- ตั้งแต ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
- ตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน
๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต
เปนการใหบริการใน ๙ (๑) หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบการกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. มีหองพักตั้งแต ๒๐ หองขึ้นไป
ข. มีหองต่ํากวา ๒๐ หอง
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คารา
โอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆในทํานอง
เดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการตามขอ ๙ (๑)
(๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลน
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหาร
รางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตการใหบริการดังกลาวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

คาธรรมเนียม
บาท
สตางค
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๒๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๒๐๐
๑,๒๐๐

(ตอ)

หมายเหตุ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับ
ที่

๑๐

๑๑

ประเภทสินคา
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การ
สาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
(๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
(๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุ
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป (ยกเวนกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุม
อาชีพ)
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุ ที่คลายคลึงกัน
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินที่เปนสิ่งของตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผา
หินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ
สวนผสม เชน ผาเบรก ผาครัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา
เพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย

คาธรรมเนียม
บาท
สตางค
๑,๒๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๖๐๐
๑,๒๐๐
๕,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐

(ตอ)

หมายเหตุ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับ
ที่
๑๒

๑๓

ประเภทสินคา
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส
สารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
ตั้งแต ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ลิตร
ตั้งแต ๑,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป
(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑)
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม การบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การลางฟลม รูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง สารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันดวย
เครื่องจักร

คาธรรมเนียม
บาท
สตางค
๑,๒๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๕,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๓,๐๐๐
๑,๒๐๐
๕,๐๐๐

(ตอ)

หมายเหตุ

(ตอ)
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับ
ที่

ประเภทสินคา
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือชดใช
ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางวา
ตั่งแต ๑๐๐ - ๔๐๐ ตารางวา
มากกวา ๔๐๐ ตารางวาขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การกอสราง
(๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

คาธรรมเนียม
บาท
สตางค
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐

หมายเหตุ

แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ …………………………………………..
วันที่ ……..…เดือน…………….………..พ.ศ…….…..…
ขาพเจา ……………………………….………………..…..….อายุ…………..……….ป สัญชาติ ……………..…………….
อยูบานเลขที่ …………..หมูที่……..…..ตรอก/ซอย…………….…………………. ถนน ……………………………..……………..
แขวง/ตําบล ………………..…………. เขต/อําเภอ ………….……………………..………...…………… เทศบาล/สุขาภิบาล /
อบต …………………..…….………………จังหวัด ……………….…….…หมายเลขโทรศัพท ………………….………………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………………….
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ………………………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ……………………..……………………….…………….
มีคนงาน ……………..……คน ใชเครื่องจักรขนาด………….………………. แรงมา
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหนาย…………………..……..(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท ………………………….
ณ บริเวณ……………………….……..……..………………. โดยวิธีการ …………………………….……
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่ ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………..
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่ ..……………………………………..
………………………………………………………………………..………………………………………………..
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ...….…………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………….………
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ……………………..………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
ตอ ( เจาพนักงานทองถิ่น )………………………………………พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมา
ดวย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………………………….(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑ .………………………………………………….…………………………………
๓.๒ ………………………………………………………….………………………….
๓.๓ ………………………………………………………….………………………….
๔) ..………………………………………………………….………………..……………………..
๕) …..………………………………..………………….…………………………………………..
๖) …..………………………………..………………….…………………………………………..
๗) …..………………………………..………………….…………………………………………..
( มีตอดานหลัง )

( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต )
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………………………..………………. ผูขอรับใบอนุญาต
( ……………………………….…………………….)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ …………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ……………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………..…………………. เจาพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………………………….. )
ตําแหนง …………………………..………………………..
วันที…่ ……../……………………….……/…………...
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) ……..…………………..………………. เจาพนักงานทองถิ่น
( …………….………….…………………….. )
ตําแหนง ……….……………………………………….……..
วันที่……..../…………………………/…..……..

