
( ราง ) 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. ............. 

                   

 

หลักการ 

 

  ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมวาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตราย                   

ตอสุขภาพ 

 

เหตุผล 

 

  โดยท่ีการดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย สมควรกําหนดประเภทของกิจการ                  

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ิน กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ัวไป

สําหรับใหดําเนินกิจการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินกิจการและ

มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ หลักเกณฑการอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ                

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จึงตราขอบัญญัตินี้ 
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- ราง - 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. .......... 
                   

  
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมวาดวยการควบคุม

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมและนายอําเภอนิคมคําสรอย จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้ 

 
   ขอ ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม เรื่อง การควบคุม              
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ..........” 
 
   ขอ ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมตั้งแตวันถัดจาก                 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
   ขอ ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย            

ตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ                           

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของ หรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ซ่ึงรับผิดชอบ

ในการดําเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น 

“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ            

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน 

         

 

        /ประกอบกิจ... 



๓ 
 

ประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางแสง” หมายความวา สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางความรอน” หมายความวา สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย                 

ของสาธารณชน 

“ของเสียอันตราย” หมายความวา มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือสิ่งอ่ืนใด 

ท่ีปนเปอนสารพิษอันเกิดจาการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรือ                     

อาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

“ เจ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว า เจ าพนักงาน ซ่ึงได รับการแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ขอ ๔  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือให
ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 

ขอ ๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

                   
 
ขอ ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ิน 
๑. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง 

(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการใน

ทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม 
 
        /๒. กิจการ... 



๔ 
 

 
 
 

๒. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด 
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง 

ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวน

หนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 

 

๓. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม

หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ  
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา           

กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน 

ๆ ท่ีคลายคลึงกัน  
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืช            

อยางอ่ืน 
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตุน เค่ียว 

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน 

เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
(๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
(๘) การผลติ ขนมปงสด ขนมปงแหง จนัอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑ

เนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม  
(๑๑) การผลิตไอศกรีม 
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 
        /(๑๓) การผลิต... 



๕ 
 

(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู 

ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัต ิ
(๑๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม 

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 

(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
 

 ๔. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความ
สะอาด 

(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใช

กับรางกาย 
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําล ี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 
 

๕. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิตหรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกัน 
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช 
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 
         ๖. กิจการ... 



๖ 
 

 
๖. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 

(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง  ๆดวยโลหะ หรือแร 
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต ใน ๖ (๑) 
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ             

หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 
 

๗. กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบ          

ปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการหรือ

จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 

(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี ่
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 

(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ 

(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ                        

ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 
 

๘. กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ 
(๑) การผลิตไมขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จของเครือ่งใชหรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 
(๔) การอบไม 
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน 
         /๙. กิจการ... 



๗ 
 

 
๙. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 

(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล                  

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  

(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน          

๙ (๑) หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ            

ท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชาหรือกิจการอ่ืน

ในทํานองเดียวกัน 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ       

หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ

ใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
(๑๐) การประกอบกิจการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกัน 
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแต กิจการท่ีอยู ในบัง คับ                    

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 

(๑๕) การประกอบกิจการใหบรกิารคอมพิวเตอร 

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร

หรือสิ่งแวดลอม 
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูบริการ 

(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 

(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 

        /๑๐. กิจการ... 



๘ 
 

 
 
๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
       (๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
       (๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 
       (๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
       (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
       (๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
       (๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 
       (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
       (๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
 
๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด 

หรือยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
(๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
 

๑๒. กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ 
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
 
        /(๖) การผลิต... 



๙ 
 

(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด              

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน 
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมส ี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบอเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
 

๑๓. กิจการอ่ืน ๆ 
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือ

อุปกรณไฟฟา 
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุคลายคลึง 
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม 
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหนะนําโรค 

(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 

(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

 

 

         /ขอ ๗  ผู... 



๑๐ 
 

ขอ ๗  ผูดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองควบคุมภายในทองถ่ินตอง

ดําเนินการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดตามขอบัญญัตินี้ รวมท้ังกฎกระทรวงและ

ประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สถานประกอบกิจการท่ีตั้งอยูในทองท่ีท่ีกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวย การ

ควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ สถานประกอบกิจการท่ีเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือสถาน

ประกอบกิจการท่ีมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของดวยแลวแตกรณี 

 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ัวไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ 
                   

 
สวนท่ี ๑ 

สถานท่ีตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา      

สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีตองมีการคุมครองสุขภาพ

ของประชาชนเปนพิเศษ ซ่ึงจะตองไมอยูในระยะท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน หรือจะตองมี

ระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถาน

ประกอบกิจการ ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 
ขอ ๙  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองเปนอาคารท่ีมีความม่ันคง แข็งแรง เหมาะสมท่ีจะ

ประกอบกิจการท่ีขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน ใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางเม่ือระบบไฟฟาปกติขัดของ 

 

ขอ ๑๐  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง และการระบาย

อากาศ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  
ขอ ๑๑  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ี

กําหนด  ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาด                  

ใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 



๑๑ 
 

ขอ ๑๒  สถานท่ีประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ

ดังนี ้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ            

ของ  มูลฝอย รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรอืภาชนะรองรบั และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 
(๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดมูลฝอยเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถ่ิน และ

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ิน และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจเปนอันตราย           

ตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  
ขอ ๑๓  สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหมีน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ                

และจัดใหมีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ๆ ดวยวิธีท่ีเหมาะสม เพ่ือไมกอใหเกิดความเดือนรอน

รําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง  

ในกรณีท่ีมีน้ําท้ิงหรือน้ําเสียเกิดข้ึนจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงการดําเนินการ

ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายวาดวยการสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ สถานประกอบกิจการนั้นตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายดังกลาวกําหนด 

 

ขอ ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน และกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหนะ             

นําโรคใหถูกตองตามหลักวิชาการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  
ขอ ๑๕  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร 

การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน ตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร       

ท่ีกําหนดตามขอบัญญัติทองถ่ิน รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  
ขอ ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ เรียบรอย ปลอดภัย                

เปนสัดสวน และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย                

และไมกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  
ขอ ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําด่ืมสะอาดท่ีมีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑคุณภาพ

น้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน รวมท้ังจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่มท่ีสะอาด

และปราศจากสิ่งปนเปอนท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และสถานท่ีตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่ม          

ตองไมเกิดการปนเปอนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

 

         /ขอ ๑๘... 



๑๒ 
 

 

ขอ ๑๘  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําใชท่ีมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมตอการ

ประกอบกิจการนั้น ๆ ท้ังนี้ ไมรวมถึงน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต 

 

สวนท่ี ๒ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปองกันเหตุรําคาญ 

 

ขอ ๑๙  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ                

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ 
  
ขอ ๒๐  สถานประกอบกิจการท่ีมีการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตราย ตองมีสถานท่ีท่ี

ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ 

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

ขอ ๒๑  สถานประกอบกิจการท่ีผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตราย            

หรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ตองจัดใหมีท่ีชําระรางกายฉุกเฉิน และท่ีลางตาฉุกเฉิน                    

ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนด

ไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

ขอ ๒๒  สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรท่ีมีสภาพท่ีปลอดภัย

สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการ และตองมีการติดตั้งในลักษณะท่ีแข็งแรง ม่ันคง และปลอดภัย              

โดยมีระบบปองกันอันตราย และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตรายจากอุปกรณ เครื่องมือ    

หรือเครื่องจักรนั้น ท้ังนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรตองเปนระเบียบ          

ไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงานและตองมีการดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 

 

ขอ ๒๓ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายท่ีเก่ียวของ    
   
ขอ ๒๔  สถานประกอบกิจการใดท่ีประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง มลพิษ            

ทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความรอน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย 

หรือมีการใชสารเคมี หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนั้น 

         /หมวด ๓... 



๑๓ 
 

 

 
 

 

 หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 
                   

 
ขอ ๒๕  เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินในลักษณะท่ีเปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธรณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 
 
ขอ ๒๖  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินในลักษณะ               

ท่ีเปนการคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน 

ดังตอไปนี้ 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืน ๆ) 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  (๓) อ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

  
ขอ ๒๗  ผูเม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน            
ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการ                
ไดในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมในระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด
ในขอบัญญัตินี้ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง                    
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน   
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา               
ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ท้ังนี้ หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไม                           
แลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 
พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 
 
           /ขอ ๒๘... 



๑๔ 
 

 

 ขอ ๒๘  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน (หรือตามท่ีเห็นสมควร) นับแต

วันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินทราบแลว 

 

 ขอ ๒๙  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินเทานั้น 
  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับ                
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

 
ขอ ๓๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 

ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 
ขอ ๓๑  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก                    
การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 
ขอ ๓๒  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเ ก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้                  
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

  
ขอ ๓๓  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่ ง เ พิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวา                      

ผูรับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบ
กิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ               
ของประชาชน 
           /ขอ ๓๔... 



๑๕ 
 

  
ขอ ๓๔  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง              
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน               
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปด
คําสั่ง แลวแตกรณี 

  
ขอ ๓๕  ผู ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ                   

ท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
    

 

 หมวด ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรับ 
                             
 

ขอ ๓๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียม            

ท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ             
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน             

เกินกวาสองครั้งใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
 
  ขอ ๓๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการ              
สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
           /หมวด ๕... 



๑๖ 
 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 
                   

 
ขอ ๓๘  ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ              

ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ประกาศ ณ วันท่ี................................................. 
 
 
 
    (ลงชื่อ)  ...................................................... 
            (นายจํานง ผลาเหิม) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
 
เห็นชอบ 

 
 
 
(ลงชื่อ)  .............................................. 
 (นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ) 
             นายอําเภอนิคมคําสรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. ......... 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

๑ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์เลีย้ง 
 

 

 (๑) การเพาะพนัธุ์ เลีย้ง และการอนบุาลสตัว์ทกุชนิด 
     ๑.๑) การเพาะพนัธุ์ เลีย้ง หรือการอนบุาล ม้า โค กระบือ  

           ๑.๑.๑) ตัง้แต ่๑๐ - ๒๐ ตวั 

           ๑.๑.๒) ตัง้แต ่๒๑ - ๑๐๐ ตวั 
           ๑.๑.๓) ตัง้แต ่๑๐๑ - ๕๐๐ ตวั 
           ๑.๑.๔) ตัง้แต ่๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตวั 
           ๑.๑.๕) ตัง้แต ่๑,๐๐๑ ตวัขึน้ไป 
     ๑.๒) การเพาะพนัธุ์ เลีย้ง หรือการอนบุาล สกุร 

           ๑.๒.๑) ตัง้แต ่๒๐ - ๕๐ ตวั 

           ๑.๒.๒) ตัง้แต ่๕๑ - ๑๐๐ ตวั 
           ๑.๒.๓) ตัง้แต ่๑๐๑ - ๕๐๐ ตวั 
           ๑.๒.๔) ตัง้แต ่๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตวั 
           ๑.๒.๕) ตัง้แต ่๑,๐๐๑ ตวัขึน้ไป 
     ๑.๓) การเพาะพนัธุ์ เลีย้ง หรือการอนบุาล แพะ แกะ 

           ๑.๓.๑) ตัง้แต ่๒๐ - ๕๐ ตวั 

           ๑.๓.๒) ตัง้แต ่๕๑ - ๑๐๐ ตวั 
           ๑.๓.๓) ตัง้แต ่๑๐๑ - ๕๐๐ ตวั 
           ๑.๓.๔) ตัง้แต ่๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตวั 
           ๑.๓.๕) ตัง้แต ่๑,๐๐๑ ตวัขึน้ไป 
๑.๔) การเพาะพนัธุ์ เลีย้ง หรือการอนบุาล หา่น เป็ด ไก่ นก 

           ๑.๔.๑) ตัง้แต ่๑๐๐ - ๕๐๐ ตวั 

           ๑.๔.๒) ตัง้แต ่๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตวั 
           ๑.๔.๓) ตัง้แต ่๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ตวั 
           ๑.๔.๔) ตัง้แต ่๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ตวั 
           ๑.๔.๕) ตัง้แต ่๑๐,๐๐๑ ตวัขึน้ไป 

 
 

งดคา่ธรรมเนียม 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

งดคา่ธรรมเนียม 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

งดคา่ธรรมเนียม 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

งดคา่ธรรมเนียม 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 



  

กลุ่ม 
 

ประเภทกิจการ 

อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 ๑.๕) การเพาะพนัธุ์ เลีย้ง หรือการอนบุาล สนุขั แมว 

           ๑.๕.๑) ตัง้แต ่๑๐ - ๒๐ ตวั 

           ๑.๕.๒) ตัง้แต ่๒๑ – ๑๐๐ ตวั 
           ๑.๕.๓) ตัง้แต ่๑๐๑ – ๕๐๐ ตวั 
           ๑.๕.๔) ตัง้แต ่๕๐๑ ตวัขึน้ไป 

 
งดคา่ธรรมเนียม 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑.๖) การเพาะพนัธุ์ เลีย้ง หรือการอนบุาล นอกจากข้อ ๑.๑) , ข้อ ๑.๒) , 

ข้อ ๑.๓) , ข้อ ๑.๔) และข้อ ๑.๕)    

๓๐๐ 

(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น 

ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม 

หรือไมก็ตาม 

๕๐๐ 

 

๒ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 (๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย 

หรือขายในตลาด 
     ๑.๑) การฆา่สตัว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ สกุร แพะ แกะ 
           ๑.๑.๑) ตัง้แต ่๑๐ - ๒๐ ตวั 

           ๑.๑.๒) ตัง้แต ่๒๑ - ๑๐๐ ตวั 
           ๑.๑.๓) ตัง้แต ่๑๐๑ - ๕๐๐ ตวั 
           ๑.๑.๔) ตัง้แต ่๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตวั 
           ๑.๑.๕) ตัง้แต ่๑,๐๐๑ ตวัขึน้ไป 
     ๑.๒) การฆา่สตัว์ขนาดเล็ก ได้แก่ หา่น เป็ด ไก่ นก 
           ๑.๒.๑) ตัง้แต ่๑๐๐ - ๕๐๐ ตวั 

           ๑.๒.๒) ตัง้แต ่๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตวั 
           ๑.๒.๓) ตัง้แต ่๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ตวั 
           ๑.๒.๔) ตัง้แต ่๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ตวั 
           ๑.๒.๕) ตัง้แต ่๑๐,๐๐๑ ตวัขึน้ไป 

 
 
 

๕๐ 

๑๐๐ 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐ 

๑๐๐ 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว ๓๐๐ 

(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
 

๓๐๐ 

 
 



  

- ๓ - 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว ๓๐๐ 
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง 

กระดูก เขา หนัง ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผา

หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
     ๕.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
     ๕.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
            ๕.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
            ๕.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป                                      

 
 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 

(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือ

พืช หรือสวนหนึ่ งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ

สวนประกอบของอาหารสัตว 
     ๖.๑) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
     ๖.๒) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีตัง้แต ่๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 
     ๖.๓) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีตัง้แต ่๒๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 

 
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง ๑๐๐ 
๓ กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองดื่ ม นํา้ดื่ ม ยกเว้นในสถานท่ี

จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

 

 (๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ 

เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ  

๓๐๐ 

(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก             

ปลาร า ปลาเจ า กุ ง เจา  ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก                      

กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู  ไตปลา หรือผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ                      

ท่ีคลายคลึงกัน 

      ๒.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๒.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๒.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๒.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 
 

 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 



  

- ๔ - 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม 

หรือพืชอยางอ่ืน 

๑๐๐ 

(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด 

นึ่ง ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  

๑๐๐ 

(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
      ๕.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๕.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๕.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๕.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย 

เตาหู วุนเสน เกีย้มอ๋ี เนือ้สตัว์เทียม หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั 
      ๖.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๖.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๖.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๖.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ                       

ท่ีคลายคลึงกัน 
      ๗.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๗.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๗.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๗.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
      ๘.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๘.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
      ๙.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๙.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๙.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๙.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 



  

- ๕ - 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ

เนย ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม  
      ๑๐.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๑๐.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๑๐.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๑๐.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๑๑) การผลิตไอศกรีม 
      ๑๑.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๑๑.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๑๑.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๑๑.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 
      ๑๒.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๑๒.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๑๒.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๑๒.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิด

ผงอ่ืน ๆ 
      ๑๓.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๑๓.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๑๓.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๑๓.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจ ุเอททิลแอลกอฮอล์ สรุา เบียร์ ไวน์ 

นํา้ส้มสายช ูข้าวหมาก นํา้ตาลเมา 
     ๑๔.๑) การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจ ุเอททิลแอลกอฮอล์ สรุา เบียร์ ไวน์ 
     ๑๔.๒) การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจ ุนํา้ส้มสายช ูข้าวหมาก นํา้ตาลเมา 

 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 

(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัต ิ ๓๐๐ 

(๑๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง ๕๐๐ 
 



  

 
- ๖ - 

 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก

พืช ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

      ๑๗.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๑๗.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๑๗.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๑๗.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ

ภาชนะอ่ืนใด 
      ๑๘.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๑๘.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๑๘.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๑๘.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 
       ๑๙.๑) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
     ๑๙.๒) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีตัง้แต ่๑๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ นํา้ตาล นํา้เช่ือม 
     ๒๐.๑) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
     ๒๐.๒) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีตัง้แต ่๑๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจแุบะแซ 
     ๒๑.๑) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
     ๒๑.๒) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีตัง้แต ่๑๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
       ๒๒.๑) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
     ๒๒.๒) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีตัง้แต ่๑๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
      ๒๓.๑) โดยใช้เคร่ืองจกัร ๕ - ๑๐ แรงม้า 
      ๒๓.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร ๑๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 



  

 
- ๗ - 

 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 ๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
      ๒๔.๑) โดยใช้เคร่ืองจกัร ๕ - ๑๐ แรงม้า 
      ๒๔.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร ๑๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

๔ กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองสําอาง 

ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาด 
 

 (๑) การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจยุา 
      ๑.๑) โดยใช้เคร่ืองจกัร ๕ - ๑๐ แรงม้า 
      ๑.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร ๑๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง 

รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

๒๐๐ 

(๓) การผลิต บรรจุสําล ีผลิตภัณฑจากสําล ี
 

๒๐๐ 

(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
 

๒๐๐ 

(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความ

สะอาดตาง ๆ 
      ๕.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๕.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๕.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๕.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
 (๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

 

๒๐๐ 

(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
 

๕๐๐ 

(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือ

แปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

 



  

- ๘ - 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
      ๔.๑) โดยใช้เคร่ืองจกัรไมเ่กิน ๕ แรงม้า 
      ๔.๑) โดยใช้เคร่ืองจกัรตัง้แต ่๕ - ๒๐ แรงม้า 
      ๔.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร ๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
(๕) การผลิตยาสูบ 
      ๕.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๕.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๕.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๕.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
      ๖.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๖.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๖.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๖.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๗) การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจปุุ๋ ยหรือวสัดท่ีุนําไปผลิตปุ๋ ย 
     ๗.๑) การผลิตปุ๋ ย 
     ๗.๒) การสะสมปุ๋ ยหรือแบง่บรรจพืุน้ท่ีไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
     ๗.๓) การสะสมปุ๋ ยหรือแบง่บรรจพืุน้ท่ีตัง้แต ่๑๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช ๑๐๐ 
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย 

ขาวโพด 

๕๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
 (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ 

ดวยโลหะ หรือแร 
      ๑.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๑.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๑.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๑.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 



  

- ๙ - 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาต ใน ๖ (๑) 

๕๐๐ 

 
 

(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
 

๓๐๐ 

 

(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ

โลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
 

๓๐๐ 

 

(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
      ๕.๑) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
      ๕.๒) สถานประกอบการท่ีมีพืน้ท่ีตัง้แต ่๒๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 
 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 
 

๕๐๐ 

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 

 

 (๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต ๕๐๐ 
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ๕๐๐ 
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา 

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ ท่ี เปนสวนประกอบของยานยนต 

เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

๕๐๐ 

(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง

ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๕๐๐ 

(๕) การลาง ขดัสี เคลือบสี หรืออดัฉีดยานยนต์ ๕๐๐ 
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี ่
     ๖.๑) สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 

     ๖.๒) การผลิตแบตเตอรี่ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 



  

 
- ๑๐ - 

 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ ๓๐๐ 
 

(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ 

 

๓๐๐ 

(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 
 

๕๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

 

 

 (๑) การผลิตไมขีดไฟ 
 

๓๐๐ 

(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
      ๒.๑) โดยใช้เคร่ืองจกัรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
      ๒.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัรตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จของเครื่องใชหรือ

ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 
      ๓.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๓.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
 

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

(๔) การอบไม 

 

๓๐๐ 

(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป ๒๐๐ 
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
      ๖.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๖.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๕๐๐ 
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน 
 

๓๐๐ 



  

 
- ๑๑ - 

 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
 

 

 (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ                    

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๓๐๐ 

(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  ๓๐๐ 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑๐๐ 

(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล 

๑๐๐ 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ี มิใช โรงแรมท่ีจัดไว                 

เพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี

คาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
     ๕.๑) ไมเ่กิน ๒๐ ห้อง 
     ๕.๒) ตัง้แต ่๒๑ - ๕๐ ห้อง  
     ๕.๓) ตัง้แต ่๕๑ ห้อง ขึน้ไป 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

     ๖.๑) ไมเ่กิน ๑๐ ห้อง 
     ๖.๒) ตัง้แต ่๑๑ - ๕๐ ห้อง  
     ๖.๓) ตัง้แต ่๕๑ ห้อง ขึน้ไป 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐ 
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเธค                

คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน              

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  

๕๐๐ 

 
 
 



  

 
- ๑๒ - 

 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๑๐) การประกอบกิจการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ             

ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 
 

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูใน

บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓๐๐ 

(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๓๐๐ 
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๓๐๐ 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม ๓๐๐ 
(๑๕) การประกอบกิจการใหบรกิารคอมพิวเตอร ๓๐๐ 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๓๐๐ 
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

๓๐๐ 

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

 

๓๐๐ 

(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูบริการ 

 

๓๐๐ 

(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 

 

๓๐๐ 

(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับ

ฝากสัตวชั่วคราว 

 

๓๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเก่ียวกับส่ิงทอ 
 

 

 (๑) การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเคร่ืองจกัร หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตกุ 
     ๑.๑) การทอผ้าด้วยก่ีกระตกุ ตัง้แต ่๕ - ๑๐ ก่ี  
     ๑.๒) การทอผ้าด้วยก่ีกระตกุ ตัง้แต ่๑๑ ก่ี ขึน้ไป  
     ๑.๓) การทอผ้าด้วยเคร่ืองจกัร 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 



  

- ๑๓ - 
  

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห ๓๐๐ 
 

(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
 

๕๐๐ 

(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
 

๕๐๐ 

(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
     ๕.๑) จํานวน ๕ - ๑๐ เคร่ือง 
     ๕.๒) จํานวน ๑๑ - ๒๐ เคร่ือง 
     ๕.๓) จํานวนตัง้แต ่๒๑ เคร่ืองขึน้ไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 
     ๖.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
     ๖.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
     ๗.๑) ความจ ุไมเ่กิน ๑๐ กิโลกรัม 
     ๗.๒) ความจ ุตัง้แต ่๑๑ - ๓๐ กิโลกรัม 
     ๗.๓) ความจ ุตัง้แต ่๓๑ กิโลกรัมขึน้ไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
(๘) การย้อม ฟอก กดัสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

     ๘.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
     ๘.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหนิ ดนิ ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 

 

 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
     ๑.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
     ๑.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร 
 

๑,๐๐๐ 



  

  - ๑๔ - 
  

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 
     ๓.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
     ๓.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 

 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก 

ดูด โม บด หรือยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 

๑๑ (๒) 
    ๔.๑) ปริมาณไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 

    ๔.๒) น้ําหนักตั้งแต ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

    ๔.๓) น้ําหนักตั้งแต ๕,๐๐๑ กิโลกรัมข้ึนไป 

 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
     ๕.๑ จกัรเจียระไนแตต่ัง้ ๑ – ๒ ตวั 
     ๕.๒ จกัรเจียระไนตัง้แต ่๓ ตวัขึน้ไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑ 

ตาง ๆ 
      ๖.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๖.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๖.๒.๑) ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
             ๖.๒.๑) ตัง้แต ่๒๑ แรงม้าขึน้ไป 

 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน ๕๐๐ 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๕๐๐ 
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๕๐๐ 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 
 

๕๐๐ 

(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
 

๕๐๐ 

 
 

       



  

 - ๑๕ - 
  

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๑๒) การล้าง การขดัด้วยการพน่ทรายลงบนพืน้ผิวกระจก แก้ว หิน หรือ

วตัถอ่ืุนใด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนญุาตใน ๖ (๕) 

๓๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และ

สารเคมีต่าง ๆ 
 

 (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัว

ทําละลาย 

๕๐๐ 

(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
     ๒.๑) การผลติ การบรรจุ 

     ๒.๒) การขนสง 

     ๒.๓) การสะสม 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
     ๓.๑) การผลิต การกลั่น การขนสง 

     ๓.๒). การสะสมไมเกิน ๑๐๐ ลิตร 

     ๓.๓) การสะสมตั้งแต ๑๐๑ - ๑,๐๐๐ ลิตร 

     ๓.๔) การสะสมตั้งแต ๑,๐๐๑ ลิตรข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 
     ๔.๑) การผลิต การสะสม 

       ๔.๒) การขนสง 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑) ๑๐๐ 
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

      ๖.๑) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 
      ๖.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัร 
             ๖.๒.๑) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
             ๖.๒.๑) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีตัง้แต ่๑๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 
 

 
 

๑๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

(๗) การโม สะสม หรือบดชัน 
 

๑๐๐ 

  
 



  

- ๑๖ - 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 ๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๕๐๐ 
 (๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

     ๙.๑) การผลิต การลางฟลมรูปถาย 

     ๙.๒) การผลิต การลางฟลมภาพยนตร 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

๕๐๐ 

(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบอเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ 
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง ๕๐๐ 
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

๕๐๐ 

(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
 

๕๐๐ 

(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
       ๑๖.๑) การผลิต การบรรจุ การขนสง 

         ๑๖.๒) การสะสม 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ๕๐๐ 
๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

 (๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
     ๑.๑) โดยใช้เคร่ืองจกัรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
     ๑.๒) โดยใช้เคร่ืองจกัรตัง้แต ่๒๐ แรงม้าขึน้ไป 

 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

- ๑๗ - 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา 
       ๒.๑) การผลิต 
       ๒.๒) การซอ่ม 
           ๒.๒.๑) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
           ๒.๒.๒) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีตัง้แต ่๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร  
            ๒.๒.๓) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีตัง้แต ่๒๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 

 
 

๕๐๐ 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุคลายคลึง ๕๐๐ 
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 
     ๔.๑) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
     ๔.๒) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีตัง้แต ่๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร  
     ๔.๓) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีตัง้แต ่๒๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 
     ๕.๑) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
     ๕.๒) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีตัง้แต ่๒๐๑ - ๔๐๐ ตารางเมตร  
     ๕.๓) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีตัง้แต ่๔๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
     ๖.๑) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
     ๖.๒) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีตัง้แต ่๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
     ๖.๓) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีตัง้แต่ ๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ ตาราง

เมตร 
     ๖.๔) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีตัง้แต ่๒,๐๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 

 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 
๖๐๐ 

(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือ                 

แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

๑๐๐ 

(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑๐๐ 
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๕๐๐ 
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 
 



  

- ๑๘ - 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหนะนําโรค 

 

๓๐๐ 

(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 

 

๕๐๐ 

(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ...................................................................... 
 

เขียนท่ี...................................................................... 
วันท่ี................. เดือน..................................... พ.ศ. ..................... 
 
 ๑. ขาพเจา...................................................................... อายุ......................ป สัญชาติ........................... 
โดย...........................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม....................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูเลขท่ี.........................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน..................................... 
แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท..............................................................................ผูขออนุญาต 
 ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืน ๆ ระบุ................................) 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก ............................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
  ๑) .............................................................................................. 
  ๒) .............................................................................................. 
 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงชื่อ) ............................................................ ผูขออนุญาต 
                       (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี........../........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



  

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี.................................... ไดรบัเรื่องเม่ือวันท่ี....................... เดือน.................................. พ.ศ. ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
       ไมครบ คือ 
            ๑)............................................................................ 
            ๒)............................................................................ 
            ๓)............................................................................ 
 
 
      (ลงชื่อ) ............................................................  
                               (...........................................................) 
       ตําแหนง...................................................... 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี.................................... ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี....................... เดือน.................................. พ.ศ. ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
       ไมครบ คือ 
            ๑)............................................................................ 
            ๒)............................................................................ 
            ๓)............................................................................ 
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.................วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป 
 
 
 
      (ลงชื่อ) ............................................................  
                                (...........................................................) 
       ตําแหนง....................................................... 
 
      
 
 
 



  

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ................................................. 

เลมท่ี............เลขท่ี.............../..................... 

 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...............................................................สัญชาติ............................... 

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี.............ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด.................................. 

หมายเลขโทรศัพท............................................................... 

 ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................... ประเภท............................................ 

ตั้งอยูบานเลขท่ี................หมูท่ี.............ตําบล.......................อําเภอ.........................จังหวดั.................................. 

หมายเลขโทรศัพท............................................................... 

 อัตราคาธรรมเนียมปละ.............................บาท (.....................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี....................เลขท่ี.......................ลงวันท่ี...................................................................... 

 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด              

ในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน                    

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

      ๔.๑) ................................................................................................................................................. 

       ๔.๒) ................................................................................................................................................. 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.................. เดือน....................................... พ.ศ. .......................... 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายวุันท่ี.................. เดือน....................................... พ.ศ. .......................... 

 

 

  

     (ลงชื่อ)........................................................... 
............................................................  
                   (...........................................................) 
                                                                    เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ
ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาต          
สิ้นอาย ุ

(มีตอดานหลัง) 



  

 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีสิน้อายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงนิ (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่ม

ท่ี 
เลขท่ี วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ...................................... 

 
เขียนท่ี ......................................................  
วันท่ี............ เดือน.............................................. พ.ศ. ................  
 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................  

 

 เปนบุคคลธรรมดา อายุ ................ป สัญชาติ............................ เลขหมายบัตรประจาํตัวประชาชน 
เลขท่ี .......................................................... อยูบานเลขท่ี................. หมูท่ี..............ตรอก/ซอย ......................... 
ถนน .............................. ตําบล ............................... อําเภอ ................................จังหวัด .................................. 
โทรศัพท ............................................ โทรสาร ...................................................   

 

 เปนนิติบุคคลประเภท .......................................................จดทะเบียนเม่ือ..................................... มี
สํานักงานอยูท่ี...................... หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย ...................................ถนน ..................................... 
ตําบล ........................... อําเภอ ................................ จังหวัด .............................. โทรศัพท................................ 
โทรสาร.................................... ผูมีออํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต มีดังนี้  

 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ อยูบานเลขท่ี................. หมูท่ี............ ตรอก/
ซอย ................................. ถนน ............................. ตําบล............................. อําเภอ .............................. 
จังหวัด ................................โทรศัพท.......................................โทรสาร....................................  

 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................... อยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี.................. ตรอก/
ซอย ............................. ถนน ............................... ตําบล ................................. อําเภอ .......................... 
จังหวัด ................................ โทรศัพท....................................... โทรสาร....................................  

 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลตอเจาพนักงานทองถ่ิน               โดย
ชือ่สถานประกอบการ ................................................................................................... ตั้งอยูเลขท่ี.............. หมู
ท่ี............... ตรอก/ซอย...............................ถนน ........................................ ตําบล.......................................... 
อําเภอ.................................... จังหวัด.............................. โทรศัพท............................... โทรสาร......................... 
อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.......................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) 
มีเนื้อท่ี ................................... ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานท่ี........................................................................... 
(เปนไม หองแถว ตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลได   
  สูญหาย   
  ถูกทําลาย   
  อ่ืน ๆ เม่ือวันท่ี..................................................................................................................  
 

๓. หลักฐานท่ีนํามาาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต มีดังนี้   
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)   
  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ   
  ๓. สําเนาทะเบียนบานเจาของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ   
  ๔.  สํ า เนาหนั งสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุ คคล พรอมสํ า เนาบัตรประจํ า ตัวประชาชน                    
ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   



  

 
 

- ๒ - 
 
  ๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ                 ผู
มอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   
  ๖. เอกสารอ่ืน ๆ ...................................................................................................................  
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 
 
(ลงชื่อ) ................................................ ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
         (..............................................)  
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