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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก   
เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ  
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บทและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร   
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกและนายอําเภอบ้านลาด  จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ   
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย  

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ 
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ  
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ให้กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก 
  (๑) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
   (๑.๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (๑.๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู 
หรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม   

  (๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๒.๑)  การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือ 

ขายในตลาด 
   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
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   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๒.๔)  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 
   (๒.๕)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา   

หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
   (๒.๖)  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 
  (๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร   

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ   
   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   
ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้   
หรือพืชอย่างอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  
นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย   

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓.๗)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ   
   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
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   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
   (๓.๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ   
   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ   
   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์   

น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 
   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
  (๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาด 
   (๔.๑)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง   

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
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   (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ  
  (๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
   (๕.๒)  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
   (๕.๓) การผลิต  หรือแบ่งบรรจุ  แป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช   

หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๕.๔)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   
   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 
   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
   (๕.๗)  การผลติ  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
   (๕.๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 
  (๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  

ด้วยโลหะหรือแร่ 
   (๖.๒)  การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต   

ใน  (๖.๑)   
   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร

หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
   (๖.๕)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต   

ใน  (๖.๑) 
   (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 
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  (๗) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
   (๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๗.๒)  การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  
ดังกล่าวด้วย 

   (๗.๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี 
   (๗.๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๗.๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
   (๗.๙)  การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 

ของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
  (๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๘.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๘.๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๘.๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้   

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
   (๘.๔)  การอบไม้ 
   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
   (๘.๖)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
   (๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
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  (๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล   

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต   

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๙.๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 
   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ   

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
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   (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๙.๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์   

หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
  (๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑๐.๑) การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
   (๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ   
   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ   
  (๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๑๑.๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือ 

วัตถทุี่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด   

ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 
   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
   (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
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   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๑.๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือ 

วัตถุอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 
  (๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ   
   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือ 

สารตัวทําละลาย 
   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
   (๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  (๗.๑) 
   (๑๒.๖)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๑๒.๗)  การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (๑๒.๙)  การผลิต  ล้าง  ฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือ 

วัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา 
   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
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  (๑๓) กิจการอื่น ๆ   

   (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

   (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ   

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

   (๑๓.๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 

   (๑๓.๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การนั้นและกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้ง 
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ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ 

และประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

หรือก่อเหตุรําคาญด้วย 
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต

และมีการขออนุญาตอื่นที่เก่ียวข้อง 
บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

  (๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  (๓)  ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด  
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและเหมาะสม   
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
วัตถุอันตรายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
  (๒)  ในกรณีที่ มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน  และกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ 

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย 

สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน

และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย

หกเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ  

ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย

ตอ่สุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมี 

การควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
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ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการ 
ที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเล  ซึ่งจะทํารางระบายน้ําโสโครกไปให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวก 
  (๒)  ต้องทํารางระบายน้ําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบ่อซึ่งรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  

มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่ร่ัว  น้ําไหลได้สะดวก  และต้องมีการควบคุม  ป้องกันการปล่อยน้ําลงสู่ทางนํ้าสาธารณะ  
โดยมิให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้น้ําในทางนํ้าสาธารณะหรือแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 

  (๓)  การระบายน้ําและรางน้ําต้องไม่มีลักษณะเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะ  
หรือแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 

  (๔)  เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานท่ีใดจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร 
เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึมร่ัว  หรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือต้องมีเคร่ืองระบายนํ้า  
เคร่ืองป้องกันควัน  มูลเถ้า  กลิ่นไอ  หรือสิ่งอื่นใดซึ่งอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ในที่ใกล้เคียงต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  ต้องให้แสงสว่างและทางระบายลมเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย 
ของสัตว์นําโรค 

  (๖)  ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่การค้านั้น 
  (๗)  ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเป้ือนอันได้สุขลักษณะ  และเพียงพอ 
  (๘)  ต้องมีส้วมอันได้สุขลักษณะ  ให้พอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น   

และต้องอยู่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (๙)  สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตวก์ว้างขวางพอ 
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  (๑๐)  สถานที่เก่ียวแก่การตาก  หรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สําหรับตาก  หรือที่ผึ่งสินค้า  
ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

  (๑๑)  ต้องรักษาสถานท่ีให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอและทําความสะอาดกวาดล้างสถานที่
ประกอบกิจการให้สะอาดทุกวัน  และต้องรักษาพื้นและรางระบายน้ําให้มีลักษณะอันดีอยู่เสมอ 

  (๑๒)  ต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
  (๑๓)  ต้องรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  

ถ้าเศษวัตถุหรือวัตถุหรือวัตถุแห่งกิจการนั้นจัดใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง   
แมลงวันและสัตว์อื่น ๆ   

  (๑๔)  ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวันหรือสัตว์โรคอื่น ๆ   
  (๑๕ )   ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องไ ด้ รับอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
  (๑๖)  ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๑๗)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เข้าตรวจสถานท่ี  

เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนกิจการที่กระทําได้ในเวลาอันสมควร  เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 
  (๑๘)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
ข้อ ๒๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน 
และในกรณีจําเป็นที่ต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด   
ในข้อบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ 
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๑  ในการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๒๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะ  
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไป  
ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๐  ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ  ๒๒  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอภายในสามสิบวันก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ข้อ  ๒๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันที่รับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ   
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า  
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 
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ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลไร่โคก 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
วิธีการและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า  ได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ 
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หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๓๐  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 
ทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้ว  นับแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง 
หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๓๑  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

ข้อ  ๓๒  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่  
ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ  ๓๓  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๓๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ข้อบังคับ   
ประกาศหรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมิง  คงประเสริฐ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก   



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม/ฉบับ/ปี
บาท สตางค์

 ๑.กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
    (๑) การเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
         (๑.๑) การเลี้ยง ม้า โค กระบือ 
 การเลี้ยง ม้า โค กระบือ รวมกันเกินกว่า ๕๐ ตัวข้ึนไป ๑๐๐ -
         (๑.๒) การเลี้ยงสุกร 
  ก.การเลี้ยงสุกร  ไม่เกิน ๕ ตัว ๒๐ -
  ข.การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว ๔๐ -
  ค.การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว ๘๐ -
  ง.การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว ๑๖๐ -
  จ.การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า ๔๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๔๐๐ -
  ฉ.การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า ๑๐๐ ตัวข้ึนไป ๖๐๐ -
         (๑.๓) การเลี้ยงแพะ แกะ 
 การเลี้ยงแพะ  แกะ รวมกันเกินกว่า ๕๐ ตัวข้ึนไป ๑๐๐ -

         (๑.๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ (รวมเป็ดไล่ทุ่ง)
                 ก.การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ รวมกันเกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว ๑๐๐ -
                 ข.การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ รวมกันเกินกว่า ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๕๐๐ -
                 ค.การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ รวมกันเกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว ๒,๕๐๐ -
                 ง.การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ รวมกันเกินกว่า ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว  ๕,๐๐๐ -
                 จ.การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ รวมกันเกินกว่า  ๑๐,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ -
         (๑.๕) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  
                 ก.การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม รวมกันไม่เกินกว่า ๕ ตัว ๕๐ -
                 ข.การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม รวมกันเกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว ๑๐๐ -
                 ค.การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม รวมกันเกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว ๑๕๐ -
                 ง.การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม รวมกันเกินกว่า ๔๐ ตัว ตัวข้ึนไป ๒๐๐ -
         (๑.๖) การเลี้ยงสัตว์น้ํา 
                 ก.การค้าปลีก 
                    - พ้ืนท่ีเลี้ยงต้ังแต่จํานวน ๑ ไร่ ถึง ๕ ไร่ ๕๐ -
                    - พ้ืนท่ีเลี้ยงต้ังแต่จํานวน ๕ ไร่ ถึง ๑๐ ไร่ ๑๐๐ -
                    - พ้ืนท่ีเลี้ยงต้ังแต่จํานวน ๑๑ ไร่ข้ึนไป ๑๕๐ -
                 ข.การเพาะเลี้ยง หรือการค้าส่ง ๒๐๐ -
         (๑.๗) การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน ๕๐๐ -
         (๑.๘) การเลี้ยงแมลง ๑๐๐ -
    (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้  ไม่ว่าจะมี 
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม

๑,๐๐๐ - 



-๒- 

ลําดับ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม/ฉบับ/ปี
บาท สตางค์

 ๒.กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
    (๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย 

ในตลาด 
         (๑.๑) การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย 

ในตลาด 
                 ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ -
                 ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑๐,๐๐๐ -
         (๑.๒) การฆ่าสุกร โค กระบือ แพะ แกะ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร เร่ขาย 

หรือขายในตลาด 
 

                 ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ -
                 ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑๐,๐๐๐ -
    (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ๕๐๐ -
    (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป ๒๐๐ -
    (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ ๒๐๐ -
    (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 

หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  
ซ่ึงมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

๑๐๐ - 

    (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์

 

                 ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
                 ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง ๕๐๐ -
 ๓.กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  

การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
 

    (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว น้ําจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  

๑๐๐ - 

    (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หมํ่า ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู  
ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน

๑๐๐ - 

    (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอ่ืน 

๑๐๐ - 

    (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด

๑๐๐ - 

    (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 

เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน
 

         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -



-๓- 

ลําดับ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม/ฉบับ/ปี
บาท สตางค์

    (๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -

         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์

เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
 

         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู 

ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 
 

         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
          ก.การผลิตน้ําแข็งด้วยเคร่ืองจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ๑๐๐ -
          ข.การผลิตน้ําแข็งด้วยเคร่ืองจักรเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า ๓๐๐ -
          ค.การผลิตน้ําแข็งด้วยเคร่ืองจักรเกิน ๑๐๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๓๐๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ -
          ง.การผลิตน้ําแข็งด้วยเคร่ืองจักรเกินกว่า ๓๐๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๕๐๐ -
    (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม้ 

เคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด
 

         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -



-๔- 

ลําดับ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม/ฉบับ/ปี
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    (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๒๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ๒๐๐ -
    (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๕๐๐ -
    (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
 ๔.กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาด 
 

    (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
         ก.โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันไม่เกินกว่า ๒ แรงม้า ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๓๐๐ -
         ค.โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าข้ึนไป ๕๐๐ -
    (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอาง รวมท้ังสบู่ท่ีใช้กับ

ร่างกาย 
 

         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๓๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๓) การผลิต บรรจุ สําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ  
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๓๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
 ๕.กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
    (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันพืช
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
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    (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
 

         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
         ก.โดยใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน ๑๕ แรงม้า ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า ๓๐๐ -
         ค.โดยใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า ๔๐ แรงม้าข้ึนไป ๕๐๐ -
    (๕) การผลิตยาสูบ
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุ๋ย
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ -
    (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด ๕๐๐ -
 ๖.กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่  
    (๑) การผลิตภาชนะ เคร่ืองประดับ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ

หรือแร่ 
 

         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังไม่เกิน ๒ แรงม้า ๓๐๐ -
         ค.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐ -
         ง.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ๑,๕๐๐ -
         จ.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๑๐ แรงม้าข้ึนไป ๓,๐๐๐ -
    (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต 

ใน ๖ (๑) 
 

         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๕,๐๐๐ -
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    (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซ  

หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
 

         ก.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังไม่เกิน ๒ แรงม้า ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๓๐๐ -
         ค.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ๕๐๐ -
         ง.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๑๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ -

    (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

 

         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๓,๐๐๐ -
    (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต 

ใน ๖ (๑)  
 

         ก.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังไม่เกิน ๒ แรงม้า ๕๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐ -
         ค.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ๑,๕๐๐ -
         ง.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๑๐ แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ -
    (๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๕,๐๐๐ -
 ๗.กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
    (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
         ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
         ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
         ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๒) การผลิตยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล
         (๒.๑) ประเภทรถยนต์ 
                 ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
                 ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
                 ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
                 ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
         (๒.๒) ประเภทรถจักรยานยนต์ 
                 ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
                 ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
                 ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ -
                 ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
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         (๒.๓) ประเภทเคร่ืองจักร เคร่ืองกล
                 ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
                 ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
                 ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ -
                 ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
    (๓) การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า ระบบ 

ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล
 

         (๓.๑) ประเภทรถยนต์ 
                 ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
                 ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
                 ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
                 ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
         (๓.๒) ประเภทรถจักรยานยนต์ 
                 ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐ -
                 ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
                 ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
                 ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓๐๐ -
         (๓.๓) ประเภทเคร่ืองจักร เคร่ืองกล
                 ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
                 ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
                 ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐ -
                 ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไว้บริการหรือ

จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือ
เคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

    

         (๔.๑) ประเภทรถยนต์ 
                 ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
                 ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
                 ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ -
                 ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
         (๔.๒) ประเภทรถจักรยานยนต์ 
                 ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐ -
                 ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
                 ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
                 ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓๐๐ -
         (๔.๓) ประเภทเคร่ืองจักร เคร่ืองกล
                 ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
                 ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
                 ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐ -
                 ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
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    (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
         ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐ -
         ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
         ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรร่ี
         ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐ -
         ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
         ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ
         ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐ -
         ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
         ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์
         ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐ -
         ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
         ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ

ยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกลเก่า 
 

         ก.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐ -
         ข.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ค.พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
         ง.พ้ืนท่ีประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
 ๘.กิจการท่ีเก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
    (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร ๓๐๐ -
    (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสีแต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์

จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
  

         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๔) การอบไม้ 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -



-๙- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม/ฉบับ/ปี

บาท สตางค์
    (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๖) การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
    (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๕๐๐ -
 ๙.กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
    (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 

         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต 

ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 

         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น 

การให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

 

         ก.สถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ๕๐๐ -
         ข.สถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา ๓๐๐ -
         ค.สถานท่ีอาบน้ํา อบสมุนไพร ๓๐๐ -
         ง.สถานท่ีอาบน้ํา   ๒๐๐ -
    (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรม ท่ีจัดไว้เพ่ือให้บริการ 

พักชั่วคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน 

 

         ก.จํานวนห้องต้ังแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๒๐ ห้อง ๑,๐๐๐ -
         ข จํานวนห้องต้ังแต่ ๒๐ ห้องข้ึนไป ๒,๐๐๐ -



-๑๐- 

ลําดับ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม/ฉบับ/ปี
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    (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ
อ่ืนในทํานองเดียวกัน

 

         ก.จํานวนห้องต้ังแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๒๐ ห้อง ๓๐๐ -
         ข จํานวนห้องต้ังแต่ ๒๐ ห้องข้ึนไป ๕๐๐ -
    (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
         ก.โรงภาพยนตร์ ๗๐๐ -
         ข.โรงมหรสพ ๓๐๐ -
         ค.มหรสพในท่ีสาธารณะ เช่น หนังเร่ หนังตะลุง เป็นต้น ๒๐ -
    (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  คาราโอเกะ 

หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
 

         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒๐๐ -
    (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น 

การให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
 

         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบรด หรือการเล่นอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
 

         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
    (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับ  

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 

         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๕๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑๐๐ -
    (๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย
         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒๐๐ -
    (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒๐๐ -
    (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
         ก.กิจการสวนสนุก ๑,๐๐๐ -
         ข.กิจการโบว์ลิ่ง ๕๐๐ -
         ค.กิจการตู้เกม ๓๐๐ -
    (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
           ก.จํานวนไม่เกิน ๕ เคร่ือง ๕๐ -
           ข.จํานวนเกินกว่า ๕ เคร่ือง แต่ไม่เกิน ๑๐ เคร่ือง ๑๕๐ -
           ค.จํานวนเกินกว่า ๑๐ เคร่ืองข้ึนไป ๓๐๐ -



-๑๑- 

ลําดับ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม/ฉบับ/ปี
บาท สตางค์

    (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
           ก.การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ ๔,๐๐๐ -
           ข.การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๒,๐๐๐ -
    (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม 
 

         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒๐๐ -
    (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ ๒๐๐ -
    (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ ๒๐๐ -
    (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ชั่วคราว 
 

         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒๐๐ -
 ๑๐.กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
    (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
         ก.การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ต้ังแต่ ๕ กี่ แต่ไม่เกิน ๑๐ กี่ ๑๐๐ -
         ข.การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกินกว่า ๑๐ กี่ข้ึนไป ๒๐๐ -
         ค.การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้า ด้วยเคร่ืองจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ -
         ง.การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้า ด้วยเคร่ืองจักรเกินกว่า ๒๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ -
    (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
         ก.มีพ้ืนท่ีไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ -
         ข.มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓๐๐ -
    (๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร
         ก.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังไม่เกิน ๕ แรงม้า ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ๒๐๐ -
         ค.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๑๐ แรงม้าข้ึนไป ๕๐๐ -
    (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเคร่ืองจักร
         ก.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังไม่เกิน ๕ แรงม้า ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ๒๐๐ -
         ค.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๑๐ แรงม้าข้ึนไป ๕๐๐ -
    (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจักร
         ก.โดยใช้เคร่ืองต้ังแต่ ๖ ถึง ๑๐ เคร่ือง ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองเกินกว่า ๑๐ เคร่ือง แต่ไม่เกิน ๒๐ เคร่ือง ๔๐๐ -
         ค.โดยใช้เคร่ืองเกินกว่า ๒๐ เคร่ืองข้ึนไป ๘๐๐ -
    (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ  
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๓๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -



-๑๒- 

ลําดับ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม/ฉบับ/ปี
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    (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร
         ก.โดยใช้เคร่ืองต้ังแต่ ๖ ถึง ๑๐ เคร่ือง ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองเกินกว่า ๑๐ เคร่ือง แต่ไม่เกิน ๒๐ เคร่ือง ๒๐๐ -
         ค.โดยใช้เคร่ืองเกินกว่า ๒๐ เคร่ืองข้ึนไป ๕๐๐ -
    (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
 ๑๑.กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
    (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร ๓,๐๐๐ -
    (๓) การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๒,๐๐๐ -
    (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด ตัด ดูด โม่ บด 

หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
 

         ก.จํานวนไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๒๐๐ -
         ข.จํานวนเกินกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐ -
         ค.จํานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๕๐๐ -
    (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๕๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๒๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๓๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๓๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -



-๑๓- 

ลําดับ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม/ฉบับ/ปี
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    (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๒,๐๐๐ -
    (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 

ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
 

         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๓๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
 ๑๒.กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
    (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๒,๐๐๐ -
    (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
         ก.การค้าปลีก
            -จํานวนไม่เกิน ๕๐ ถัง ๑๐๐ -
            -จํานวนเกินกว่า ๕๐ ถัง ข้ึนไป ๒๐๐ -
         ข.การค้าส่ง ๑,๐๐๐ -
    (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
         ก.จํานวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ๓๐๐ -
         ข.จํานวนเกินกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๕๐๐ -
         ค.จํานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ -
    (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
         ก.จํานวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑๐๐ -
         ข.จํานวนเกินกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐ -
         ค.จํานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๕๐๐ -
    (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)  
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๓๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 

         ก.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังไม่เกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ -
         ค.โดยใช้เคร่ืองจักรกําลังเกินกว่า ๑๐ แรงม้าข้ึนไป ๓,๐๐๐ -
    (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๓,๐๐๐ -
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    (๙) การผลิต ล้างฟิล์มถ่ายรูปหรือฟิล์มภาพยนตร์
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๓๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๓,๐๐๐ -
    (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๓,๐๐๐ -
    (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑,๐๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๓,๐๐๐ -
    (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๓๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 
 

         ก.จํานวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ -
         ข.จํานวนเกินกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๓,๐๐๐ -
         ค.จํานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๕,๐๐๐ -
    (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๓๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๕๐๐ -
    (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
         ก.จํานวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๒๐๐ -
         ข.จํานวนเกินกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ -
         ค.จํานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๗๐๐ -
    (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
         ก.จํานวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐ -
         ข.จํานวนเกินกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ -
         ค.จํานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๑,๐๐๐ -
 ๑๓.กิจการอื่น ๆ 
    (๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
    (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
๒๐๐ - 

    (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๓๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร ๕๐๐ -
    (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๑๐๐ -
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    (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
         ก.พ้ืนท่ีประกอบกิจการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -
         ข.พ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป ๕๐๐ -
    (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
         ก.พ้ืนท่ีประกอบกิจการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ -
         ข.พ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ -
    (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร ๒๐๐ -
    (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค ๒๐๐ -
    (๑๒) การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
         ก.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  ๑๐๐ -
         ข.โดยใช้เคร่ืองจักร  ๑,๕๐๐ -
    (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
         ก.จํานวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑๐๐ -
         ข.จํานวนเกินกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐ -
         ค.จํานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๕๐๐ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 (แบบ   กอ. ๑) 
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อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.............................................  
จังหวัด......................................................  หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (   )  สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท...............................................................................  
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 
 (   )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...........................................................................................  
มีคนงาน........................................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด...........................................................แรงม้า 
 (   )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ  จําหน่ายสินค้าประเภท........................................................  
ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธีการ................................................................. 
 (   )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท 
   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจํากัดที่...................................................................................   
   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.............................................................   
   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที่....................................................................................   
   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่................................................................  
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ......................................................................พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ  
เอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว............................................ (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อ  คือ 
  ๓.๑……………………………………………………………………………………. 
  ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
  ๓.๓……………………………………………………………………………………. 
 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 
 ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

คําขอเลขท่ี..................../........................ 
(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
         (ลงช่ือ)................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                 (..............................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี...............................................................................    
....................................................................................................................................................................................   
 (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ...............................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
              (..............................................) 
     ตําแหน่ง..........................................................วันที่........../........../........ 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
   (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
   (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
      (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
              (............................................) 
     ตําแหน่ง.........................................................วันที่......../............./.......... 



(แบบ  กอ. ๒) 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 
 อนุญาตให้................................................................สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขท่ี........................  
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................ตําบล.......................................   
อําเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท์.............................................. 
 ข้อ  ๑)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท.......................................................................
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า......................................................................................................................................  
ต้ังอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................  
ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................   
โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................มีพ้ืนที่ประกอบการ.......................ตารางเมตร  
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด...............................แรงม้า  จํานวนคนงาน.....................คน  ทั้งน้ี  ได้เสียค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาต...........................................บาท  (............................................................................................................)  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 
 ข้อ  ๒ )   ผู้ ไ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่ กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น  
(ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 ข้อ  ๓)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑)................................................................................................................................................... 
  ๓.๒)................................................................................................................................................... 
  ๓.๓)................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่.................................เดือน....................................พ.ศ. ................................   

 
 

  ออกให้  ณ  วันที่              เดือน                         พ.ศ.     
 
 
 
      (ลงช่ือ)...................................................... 
              (....................................................) 
           ตําแหน่ง..........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 



 
รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ออก 
ใบอนุญาต 

 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรบัเงนิ ลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงาน 

ท้องถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
คําเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 



(แบบ  กอ. ๓) 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
        เขียนที่............................................................   
       วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 
 ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ.....................................  
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ..................................อบต......................................................................  
จังหวัด................................................  หมายเลขโทรศัพท์......................................................................   
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท..........................................................................................  
ตามใบอนุญาตเลขที่.....................เลขที่................./.................  ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน....................พ.ศ..............  
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)...........................................................................................................................................   
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  คือ 
   ๓.๑) ....................................................................................................................................   
   ๓.๒) ....................................................................................................................................   
   ๓.๓) ....................................................................................................................................   
  ๔).....................................................................................................................................................   
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                        (...............................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนกังานท้องถ่ิน 
 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ     (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
     (   )  เห็นสมควรต่ออายุใบอนุญาต     (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ...........................
........................................................................................
(ลงช่ือ)........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข              (ลงช่ือ).........................................................
        (.......................................)                         (............................................)
ตําแหน่ง............................................................         ตําแหน่ง............................................................
          วันที่........../............/............                         วันที่............/............/.............



(แบบ  กอ. ๔) 
แบบคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
        เขียนที่............................................................   
      วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. ............... 
 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ.......................................   
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................  
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ..............................อบต. ...............................................................  
จังหวัด......................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................  
 ๑)  ขอย่ืนคําขอหนังสือรับรองการแจ้งเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท............................................................  
ช่ือสถานที่ประกอบกิจการ............................................................................................................................................  
ต้ังอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตําบล.......................  
อําเภอ........................................จังหวัด..................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น................................................. 
 ๒)  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก 
พร้อมคําขอน้ีได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้วดังน้ี  คือ 
  ๒.๑)  สําเนาบัตรประจําตัว......................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒.๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๒.๓)  หลักฐานอื่น ๆ  ....................................................................................................................   
   ๒.๓.๑) ............................................................................................................................... 
   ๒.๓.๒) ............................................................................................................................... 
  ๒.๔) ...............................................................................................................................................   
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจ้งน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ)......................................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
                       (...................................................) 
 

ใบรับแจ้ง 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง........................................................  
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท ์ ๐-๓๒๔๔-๖๔๖๘ 
ได้รับคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง  เลขท่ี..................../....................   
จาก  (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................. 
 
      (ลงช่ือ)................................................. 
             (.................................................) 
          ตําแหน่ง....................................................................   



 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนกังานท้องถ่ิน 
 
จากการตรวจสอบคําขอ     (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งได้     (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
(   )  เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง  เพราะ
........................................................................................
(ลงช่ือ)........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข              (ลงช่ือ).............................................
          (....................................)                      (............................................)
ตําแหน่ง............................................................        ตําแหน่ง.....................................................
       วันที่........../............/............                     วันที่............/............/.............
 
 


