
 หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปราสาททนง 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เห็นเปนการสมควรแกไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหสอดคลอง

และเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลปราสาททนงโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาททนงและนายอําเภอปราสาท  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปราสาททนง  เรื่อง   

การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราสาททนงนับแตวันท่ี 

ไดประกาศไว  โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปราสาททนง   

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัติอื่น

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลปราสาททนง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา  กิจการที่มีกระบวนการผลิต   

หรือกรรมวิธีการผลิตที่กอใหเกิดมลพิษ  หรือส่ิงท่ีทําใหเกิดโรคซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนที่อยูในบริเวณขางเคียงนั้นไมวาจะเปนเรื่องมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางดิน  ทางเสียง  

แสง  ความรอน  ความส่ันสะเทือน  รังสี  ฝุนละออง  เขมา  เถา  เปนตน 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราสาททนง 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

    (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

    (๑.๒)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ  

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

    (๒.๑)  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตวยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด   

    (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

    (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

    (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว   

      (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

    (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

    (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  การสะสมหรือลางครั่ง 
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  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

    (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

    (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

    (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

    (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

    (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

    (๓.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

    (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่นๆ 

    (๓.๙)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

    (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

    (๓.๑๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

    (๓.๑๒)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

    (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

    (๓.๑๔)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 
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      (๓.๑๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

    (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

    (๓.๑๗)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

    (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น   

    (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

      (๓.๒๐)  การผลิตไอศกรีม   

    (๓.๒๑)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

    (๓.๒๒)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

    (๓.๒๓)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

    (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   

 (๔)  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

    (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

    (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย   

    (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

    (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

    (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํ ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ   

 (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

    (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

    (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
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   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น  ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

 (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆดวย

โลหะ  หรือแร   

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

 (๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
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   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบ

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกา  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   

 (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ  

จากไม  หวาย  ชานออย   

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

 (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพัก  

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

  (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

  (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

  (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

  (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

  (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

  (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   

       (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว   

 (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

     (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร  

     (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่นๆดวยเครื่องจักร   

     (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น  ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ 

 (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

     (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

     (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม   



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

     (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

     (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

     (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕)   

 (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

    (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

    (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

    (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

    (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

    (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

    (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด    

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

    (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

    (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 



 หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

     (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค  

     (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

    (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

    (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

    (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

    (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

    (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

    (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ  

เปนผลิตภัณฑใหม 

    (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

    (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

     (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

     (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค   

     (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

     (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล   

     (๑๓.๑๔)  การเกรดปรับดิน  การไถดวยรถไถนั่งขับ  รถแทรกเตอร 

ขอ  ๖  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามบุคคลใดประกอบ

กิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคาในเขตองคการบริหารสวนตําบลปราสาททนง  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๗  ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  ทั้งที่เปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่ประกอบกิจการจะตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสูทาง

ระบายน้ําสาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยสะดวก  และการระบายน้ําโสโครกจะตองไมทําใหเปน

ที่เดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

  (๒)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาควรจะตองมีบอน้ําพักน้ําโสโครก  หรือบอดัก    

ไขมัน  เครื่องปองกันกล่ิน  เสียง  ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  หรือส่ิงใดอันอาจเปนเหตุ

รําคาญแกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

  (๓)  ตองจัดใหมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ 

  (๔)  ตองจัดใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศที่เพียงพอและตองจัดสถานที่ใหสะอาด   

มิใหสกปรกรกรุงรังอันอาจจะเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๕)  จะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีตามที่ขออนุญาตและตามกําหนดวัน 

และเวลาท่ีขออนุญาต 

  (๖)  ถามีความประสงคจะเปล่ียนแปลง  แกไข  เพ่ิมเติมสถานที่ประกอบกิจการจะตอง

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๗)  จะตองปฏิบัติการทุกอยางเ พ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะ  ตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ  ๘  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๕  จะตองย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบประกาศที่กําหนด 

ขอ  ๙  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๕  จะตองนําสําเนาหลักฐาน  

ดังตอไปนี้แสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน  (กรณีบุคคลธรรมดา) 



 หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๓)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคลพรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง  (กรณีนิติบุคคล) 

   (๔)  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจใหย่ืนคํารองหรือคําขอแทน) 

   (๕)  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใชประกอบกิจการ  ในกรณีที่มิไดเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของ

อาคารหรือที่ดินใหประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได 

ขอ  ๑๐  เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีได

รับคําขอตามขอ  ๘  และหลักฐานตามขอ  ๙  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจงขยายเวลา 

และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไว

แลวนั้น 

ขอ  ๑๑  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการคานั้นตอไปจะตองย่ืนคําขอตอใบอนุญาตตามแบบที่ประกาศกําหนดภายในกําหนดสามสิบวัน

กอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ขอ  ๑๒  ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  และผูขอตออายุใบอนญุาตตามขอ  ๑๑  จะตองชําระ

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิน่ตามอตัราที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับ  

ใบอนุญาตหรือวันที่มาย่ืนคําขอตอใบอนุญาตแลวแตกรณีนี้ 

ผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งจะตองชําระ

คาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินการ

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๓  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๔  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ  ๗  และขอ  ๘   

โดยอนุโลม  และใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ  ๑๕  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้

หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตองไดและถาผูไดรับคําส่ัง 

ไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  

และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิด 

ตามขอบัญญัตินี้หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่งกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการคาท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๗  ผูประกอบการคารายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปราสาททนงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิลาวัลย  ปญญาด ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปราสาททนง 



บัญชอีตัราคาธรรมเนยีมทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลปราสาททนง 

  เรื่อง  การควบคุมกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลาํดับที ่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนยีมตอป 

บาท สตางค 

๑ กิจการทีเ่กีย่วกับการเลีย้งสตัว   

 ๑.๑  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

       ๑.๑.๑  การเพาะพันธุ  เลี้ยงและการอนุบาลสัตวบก    

                 (๑)  การเพาะพันธ  เลี้ยงและการอนุบาลมา  โค  กระบือ       

เพ่ือกิจการฟารม  เลี้ยงเกินกวา  ๑๐  ตัว                                                     

 

 

 

๕๐๐ 

 

 

 

- 

                  (๒)  การเพาะพันธุ เลี้ยงและการอนุบาลสุกร เพ่ือกิจการฟารม   

                   ก. เลี้ยงเกินกวา    ๑๐๐   ตัว ๑,๐๐๐ - 

                   ข. เลี้ยงเกินกวา      ๕๐   ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๗๕๐ - 

                        ค. เลี้ยงเกินกวา      ๒๐   ตัว  แตไมเกิน    ๕๐  ตวั ๕๐๐ - 

                      ง. เลี้ยงเกินกวา       ๑๐   ตัว  แตไมเกิน    ๒๐  ตัว ๓๐๐ - 

        ๑.๑.๒  การเพาะพันธุ  เลี้ยงและการอนุบาลสัตวปก  เชน การเลี้ยงหาน  

เปด  ไก เพ่ือกิจการฟารม  เลี้ยงเกินกวา  ๕๐  ตัว 

 

๑๐๐ 

 

- 

 ๑.๒  การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด 

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชม หรือเพ่ือประโยชน 

ของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ - 

๒ กิจการเกี่ยวกบัสตัวและผลติภณัฑ   

 

 

  

๒.๑  การฆาสัตว หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร        

การเรขาย  การขายในตลาด 

       ๒.๑.๑  การฆาโค         ตัวละ 

       ๒.๑.๒  การฆากระบือ   ตัวละ 

   ๒.๑.๓  การฆาสุกร       ตวัละ 

 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๕๐ 

 

 

- 

- 

- 

 ๒.๒  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว ๑,๐๐๐ - 

 ๒.๓  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ - 

 ๒.๔  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว ๕๐๐ - 
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ลาํดับที ่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนยีมตอป 

บาท สตางค 

 ๒.๕  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดอง

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  

เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

  

        ๒.๕.๑  โดยใชเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา ๑,๐๐๐ - 

        ๒.๕.๒  โดยใชแรงงานอ่ืนหรือไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

 ๒.๖  การผลิต โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 

หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  

        ๒.๖.๑  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

        ๒.๖.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมาแตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

 ๒.๗  การผลิต  แปรรูป  สะสมหรือลางครั่ง  ๕๐๐ - 

๓ กิจการทีเ่กีย่วของกบัอาหาร  เครื่องดื่ม  น้าํดื่มยกเวนในสถานทีจ่าํหนาย การ

เรขาย การขายในตลาดและการผลติเพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 

  

 ๓.๑  การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย 

ผลิตภัณฑเนยเทียม ผลิตภัณฑเนยผสม 

๓๐๐ - 

 ๓.๒  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว 

ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ 

๓๐๐ - 

 

 

 

 

  

๓.๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  

น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกัน  

       ๓.๓.๑  โรงงานผลิตกะปหรือน้ําปลา 

       ๓.๓.๒  การกระทําอ่ืนนอกเหนือจากกะปหรือน้ําปลา 

 

 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

- 

- 

 ๓.๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก 

บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  

หรือวิธีอ่ืนใด 

๕๐๐ - 

 
 

 ๓.๕  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

  

        ๓.๕.๑  โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐  - 

        ๓.๕.๒  โดยไมใชเครื่องจักร  ๑๕๐  - 
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 ๓.๖  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ ๕๐๐ - 

 

 

๓.๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด   

หรือภาชนะอ่ืนใด   

  

        ๓.๗.๑  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

        ๓.๗.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

 ๓.๘  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ   

        ๓.๘.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

        ๓.๗.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

 ๓.๙  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๑,๐๐๐ - 

 ๓.๑๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา น้ํา

จากพืชผัก  ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง  ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   

๑,๐๐๐ - 

 

 ๓.๑๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม ๑,๐๐๐ - 

 ๓.๑๒  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว ๑,๐๐๐ - 

 ๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

๑,๕๐๐ - 

 ๓.๑๔  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ ๑,๐๐๐ - 

 ๓.๑๕  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น ๑,๐๐๐ - 

 ๓.๑๖  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร ๑,๐๐๐ - 

 ๓.๑๗  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๑,๐๐๐ - 

 ๓.๑๘  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  

ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน    

๕๐๐ - 

 ๓.๑๙  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๕๐๐ - 

 ๓.๒๐  การผลิตไอศกรีม  

        ๓.๒๐.๑  ผลิตโดยเครื่องจักรหรือเครื่องไฟฟา 

        ๓.๒๐.๒  ผลิตโดยแรงคน 

 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

 

- 

- 

 ๓.๒๑  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 

ท่ีคลายคลึงกัน 

๕๐๐ - 

 ๓.๒๒  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐ - 
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๓.๒๓  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

         ๓.๒๓.๑  ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน  ๑๐๐ แรงมา 

         ๓.๒๓.๒  ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน   

๑๐๐ แรงมา 

         ๓.๒๓.๓  ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๒ แรงมา   แตไมเกิน       

๒๐ แรงมา 

         ๓.๒๓.๔  ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน ๒๐ แรงมา 

 

๑,๐๐๐ 

๗๕๐ 

 

๕๐๐ 

 

๒๕๐ 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 ๓.๒๔  การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๔ กิจการทีเ่กีย่วกับยา เวชภณัฑ อปุกรณการแพทย  เครื่องสาํอาง  ผลติภณัฑ

ทําความสะอาด 

  

 

 ๔.๑  การผลิต  โม  บด  ผสม หรือบรรจุยา   

        ๔.๑.๑  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

        ๔.๑.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน    ๑๐  แรงมา ๕๐๐ - 

 ๔.๒  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ  

รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

๑,๐๐๐ - 

 

 ๔.๓  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ - 

 ๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ - 

 ๔.๕  การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความ

สะอาดตาง ๆ 

๑,๐๐๐ - 

 

๕ กิจการทีเ่กีย่วกับการเกษตร   

 ๕.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

        ๕.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

        ๕.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

 ๕.๒  การลาง  อบรม หรือสะสมยางดิบ ๕๐๐ - 

 ๕.๓  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชอ่ืน 

หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ - 

  ๕.๔  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม   

         ๕.๔.๑  การสีขาว   

                  (๑)  เกินกวา ๒๔ เกวียนข้ึนไป  (โรงสีขนาดใหญ) ๒,๐๐๐ - 

                  (๒)  เกินกวา ๖ เกวียนแตไมเกิน ๒๔ เกวียน (โรงสีขนาดกลาง) ๑,๐๐๐ - 
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                  (๓)  ไมเกิน  ๖  เกวียน  (โรงสีขนาดเล็ก ๒  ลูกหิน) ๓๕๐ - 

                  (๔)  โรงสีขาวขนาดครอบครัว  ( ๑  ลูกหิน) ๒๐๐ - 

        ๕.๔.๒  รถนวดขาว ๕๐๐ - 

 ๕.๕  การผลิตยาสูบ   

         ๕.๕.๑  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

         ๕.๕.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

 ๕.๖  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช     

        ๕.๖.๑  รถเก่ียวขาว           

                  (๑)  รถเก่ียวขาวขนาดใหญ    ๑,๐๐๐ - 

                  (๒)  รถเก่ียวขาวขนาดกลาง    ๗๕๐ - 

                  (๓)  รถเก่ียวขาวขนาดเล็ก   ๕๐๐ - 

  ๕.๗  การผลิต  สะสมปุย  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   

         ๕.๗.๑  การผลิตโดยเครื่องจักร  เครื่องไฟฟา ๑,๐๐๐ - 

         ๕.๗.๒  การสะสมปุย      

                  (๑)  สะสมเกิน     ๒,๐๐๐  กิโลกรัม                            ๑,๐๐๐ - 

                  (๒)  สะสมไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐ - 

 ๕.๘  การผลิตเสนใยจากพืช ๑,๐๐๐ - 

 ๕.๙  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

๑,๐๐๐ - 

 

๖ กิจการทีเ่กีย่วกับโลหะหรือแร   

 ๖.๑  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆดวย

โลหะหรือแร  

  

        ๖.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

        ๖.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

 ๖.๒  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๑,๐๐๐ - 

 ๖.๓  การกลึง  เจาะ เชื่อม  ตี  ตัด   ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวย

เครื่องจักรหรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

  

        ๖.๓.๑  เครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมา ๑,๐๐๐ - 

        ๖.๓.๒  เครื่องจักรไมเกิน    ๑๐  แรงมา ๘๐๐ - 
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 ๖.๔  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือ

โลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๑,๐๐๐ - 

 ๖.๕  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

 

๑,๐๐๐ 

 

- 

 ๖.๖  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร ๑,๐๐๐ - 

๗ กิจการเกี่ยวกบัยานยนต  เครือ่งจักร  หรือเครื่องกล   

 ๗.๑  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต ๕๐๐ - 

 ๗.๒  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๑,๐๐๐ - 

 ๗.๓  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร 

หรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐ - 

 

 

 ๗.๔  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมี    

ไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง

ยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

  

 

 

        ๗.๔.๑  พื้นทีป่ระกอบการเกิน  ๑๕๐ ตารางเมตรถึง ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๒๕๐ - 

        ๗.๔.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตรถึง ๑๕๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ - 

        ๗.๔.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตรถึง ๑๐๐ ตารางเมตร ๗๕๐ - 

 ๗.๕  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐ - 

 ๗.๖  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

         ๗.๖.๑  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐ - 

         ๗.๖.๒  การอัดโดยใชแรงงาน ๕๐๐ - 

 ๗.๗  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

        ๗.๗.๑  การตั้งศูนยถวงลอ ๑,๐๐๐ - 

        ๗.๗.๒  การปะ  การเชื่อมยางรถยนต  หรือรถคลายคลึง ๕๐๐ - 

        ๗.๗.๓  การปะ  การเชื่อมยางรถจักรยานยนต  ๒  ลอและ  ๓  ลอ ๒๐๐ - 

        ๗.๗.๔  การปะ  การเชื่อมยางรถจักรยาน  ๒  ลอและ  ๓  ลอ ๑๐๐ - 

 ๗.๘  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช ๕๐๐ - 

 ๗.๙  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา  
 

๑,๐๐๐ - 
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๘ กิจการทีเ่กีย่วกับไมหรือกระดาษ   

 ๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 

 ๘.๒  การเลื่อย ซอย  ขัด  ไส   เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

        ๘.๒.๑  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒๐  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ - 

        ๘.๒.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑๐ แรงมา  ถึง  ๒๐   แรงมา ๑,๐๐๐ - 

        ๘.๒.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมา  ถึง  ๑๐  แรงมา ๕๐๐ - 

 ๘.๓  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงาสี  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

  

 

        ๘.๓.๑  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

        ๘.๓.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๑๐ แรงมา ๒๐๐ - 

        ๘.๓.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๕  แรงมา ๑๐๐ - 

 ๘.๔  การอบไม ๑,๐๐๐ - 

 ๘.๕  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป ๑,๐๐๐ - 

 ๘.๖  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ ๑,๐๐๐ - 

 ๘.๗  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

 ๘.๘  การเผาถาน  หรือสะสมถาน   

        ๘.๘.๑  เกินกวา  ๕๐  กระสอบ ๑,๐๐๐ - 

        ๘.๘.๒  เกินกวา  ๒๐  กระสอบถึง  ๕๐  กระสอบ ๕๐๐ - 

        ๘.๘.๓  เกินกวา  ๑๐  กระสอบถึง   ๒๐ กระสอบ ๓๐๐ - 

๙ กิจการทีเ่กีย่วกับการบรกิาร   

 ๙.๑  ประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

 

 ๙.๒  การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด   

        ๙.๒.๑  เตียงเกินกวา   ๕  เตียง ๑,๐๐๐ - 

        ๙.๒.๒  เตียงไมเกิน     ๕  เตียง ๕๐๐ - 

 ๙.๓  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

  

         ๙.๓.๑  เตียงเกินกวา   ๕  เตียง ๑,๐๐๐ - 

         ๙.๓.๒  เตียงไมเกิน     ๕  เตียง ๕๐๐ - 

 ๙.๔  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร เวนแตเปน

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 
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 ๙.๕  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ

ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

  

        ๙.๕.๑  มีหองพักเกินกวา  ๓๐  หองข้ึนไป ๓,๐๐๐ - 

        ๙.๕.๒  มีหองพักเกินกวา  ๑๐  หอง แตไมเกิน ๓๐ หอง ๒,๐๐๐ - 

        ๙.๕.๓  มีหองพักไมเกิน    ๑๐  หอง ๑,๐๐๐ - 

 ๙.๖  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ - 

 

 ๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

        ๙.๗.๑  ประเภทภาพยนตร             

                  (๑)  มีท่ีนั่งชมเกินกวา  ๓๐๐  ท่ีนั่ง ๑,๐๐๐ - 

                  (๒)  มีท่ีนั่งชมไมเกิน    ๓๐๐  ท่ีนั่ง ๑,๐๐๐ - 

       ๙.๗.๒  ประเภทอ่ืนนอกเหนือภาพยนตร (เชน ลิเก  หมอลําฯ)    

                  (๑)  มีท่ีนั่งชมเกินกวา  ๓๐๐  ท่ีนั่ง     ๑,๐๐๐ - 

                  (๒)  มีท่ีนั่งชมไมเกิน    ๓๐๐  ท่ีนั่ง     ๕๐๐ - 

 ๙.๘  การจัดใหมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก 

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ - 

 

 ๙.๙  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑  

๑,๐๐๐  

- 

 ๙.๑๐  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ - 

 ๙.๑๑  การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓๐๐ - 

 

 ๙.๑๒  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๑,๐๐๐ - 

 ๙.๑๓  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐ - 

 ๙.๑๔  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม ๑,๐๐๐ - 

 ๙.๑๕  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

          ๙.๑๕.๑  เครื่องคอมพิวเตอรเกินกวา  ๑๐  เครื่อง ๒,๐๐๐ - 

          ๙.๑๕.๒  เครื่องคอมพิวเตอรไมเกิน    ๑๐  เครื่อง ๑,๐๐๐ - 

 ๙.๑๖  การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐ - 
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 ๙.๑๗  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ - 

 ๙.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนัง   หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๕๐๐ - 
 ๙.๑๙  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยง   และดูแลเด็กท่ีบานของ

ผูรับบริการ   
๑,๐๐๐ - 

 ๙.๒๐  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ   ๑,๐๐๐ - 
 ๙.๒๑  การประกอบกิจการใหบริการสปา   อาบน้ํา   ตัดขน   รับเลี้ยงหรือ  

รับฝากสัตวชั่วคราว   
๑,๐๐๐  

๑๐ กิจการทีเ่กีย่วกับสิง่ทอ   
 ๑๐.๑  การปนดาย กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก   
          ๑๐.๑.๑  การทอผาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
          ๑๐.๑.๒  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน  ๕  ก่ีข้ึนไป ๕๐๐ - 

 ๑๐.๒  การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน  หรือใยสังเคราะห   
          ๑๐.๒.๑  โรงงานอัดปอ  ปาน  ฝาย นุนหรือใยสังเคราะห ๑,๐๐๐ - 
          ๑๐.๒.๒  โรงฉาง  เก็บหรือสะสมเกินกวา ๑,๐๐๐  กิโลกรัม ๗๕๐ - 
          ๑๐.๒.๓  โรงฉาง  เก็บหรือสะสมไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐ - 

 ๑๐.๓  การปนฝาย นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
 ๑๐.๔  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
 ๑๐.๕  การเย็บ  ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

 ๑๐.๖  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ   
          ๑๐.๖.๑  โรงงานโดยเครื่องจักรหรือเครื่องทุนแรง ๑,๐๐๐ - 
          ๑๐.๖.๒  โรงงานโดยใชแรงงานคน ๗๕๐ - 
 ๑๐.๗  การซัก อบ  รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

 ๑๐.๘  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ ๑,๐๐๐ - 
๑๑ กิจการทีเ่กีย่วกับหนิ  ดนิ  ทราย  ซเีมนต หรอืวัตถุทีค่ลายคลึง          

 ๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา   
          ๑๑.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
          ๑๑.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
 ๑๑.๒  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
 ๑๑.๓  การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุ    

ท่ีคลายคลึง 
  

          ๑๑.๓.๑  การผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

          ๑๑.๓.๒  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๗๕๐ - 
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 ๑๑.๔  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน ๑๑.๒ 

  

          ๑๑.๔.๑  สะสมเกิน  ๒๐  ตันถึง  ๕๐  ตันข้ึนไป ๑,๕๐๐ - 

          ๑๑.๔.๒  สะสมเกิน  ๑๐  ตันถึง  ๒๐  ตัน  ๑,๐๐๐ - 

          ๑๑.๔.๓  สะสมตั้งแต  ๑  ตันถึง  ๑๐  ตัน ๕๐๐ - 

 ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ - 

 ๑๑.๖  การเลื่อย ตัดหรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   ๑,๐๐๐ - 

 ๑๑.๗  การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพองหรือเผาหินปูน ๑,๐๐๐ - 

 ๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม   ๑,๐๐๐ - 

 ๑๑.๙  การผลิต  ตัด  บดกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ - 

 ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย ๑,๐๐๐ - 

 ๑๑.๑๑  การผลิตใยแกว  หรอืผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐ - 

 ๑๑.๑๒  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  

หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๕ 

๑,๐๐๐ - 

 

๑๒ กิจการทีเ่กีย่วกับปโตรเลยีม  ถานหนิ  ถานโคกและสารเคมตีาง ๆ   

 ๑๒.๑  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

๑,๐๐๐ - 

 

 ๑๒.๒  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ     

          ๑๒.๒.๑  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๒๐๐ ตารางวา ๓,๕๐๐ - 

          ๑๒.๒.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐๐ ตารางวาถึง ๒๐๐ ตารางวา ๒,๐๐๐ - 

          ๑๒.๒.๓  พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๕๐ ตารางวา ถึง ๑๐๐ ตารางวา ๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๓  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

          ๑๒.๓.๑  สะสมเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ๒,๐๐๐ - 

          ๑๒.๓.๒  สะสมเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ๑,๐๐๐ - 

          ๑๒.๓.๓  สะสมเกินไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร   ๕๐๐ - 

 ๑๒.๔  การผลิต  สะสม หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก ๕๐๐ - 

 ๑๒.๕  การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑   

          ๑๒.๕.๑  พนสีรถยนต ๑,๐๐๐ - 

          ๑๒.๕.๒  พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต ๘๐๐ - 
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 ๑๒.๖  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก 

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๗  การโม  สะสม  หรือบดชัน ๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๘  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๙  การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร ๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๑๐  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๑๒  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง  ๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๑๔  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๑,๐๐๐ - 

 

 ๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๑๖  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค ๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว ๖๐๐ - 

๑๓  กจิการอืน่ ๆ   

  ๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนๆท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

           ๑๓.๑.๑  เครื่องจักรมีกําลัง  ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

           ๑๓.๑.๒  เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมา แตไมเกิน ๑๐ แรงมา ๗๕๐ - 

           ๑๓.๑.๓  เครื่องจักรมีกําลังไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐ - 

 ๑๓.๒  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา 

  

          ๑๓.๒.๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐๐  ตารางวา ๑,๐๐๐ - 

          ๑๓.๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๒๐ ตารางวาแตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวา ๗๕๐ - 

          ๑๓.๒.๓  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐   ตารางวา ๕๐๐ - 

 ๑๓.๓  การผลิตเทียน หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

 ๑๓.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร ๑,๐๐๐ - 

 ๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   

          ๑๓.๕.๑  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

          ๑๓.๕.๒  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกินกวา ๕๐ ตารางวา แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา ๗๕๐ - 
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บาท สตางค 

          ๑๓.๕.๓  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกินกวา ๒๐ ตารางวาแตไมเกิน ๕๐ ตารางวา   ๕๐๐ - 

          ๑๓.๕.๔  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน  ๒๐ ตารางวา   ๒๕๐ - 

 ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

          ๑๓.๖.๑  โกดังเก็บสินคาขนาดใหญ ๑,๐๐๐ - 

          ๑๓.๖.๒  โกดังเก็บสินคาขนาดกลาง ๗๕๐ - 

          ๑๓.๖.๓  โกดังเก็บสินคาขนาดเล็ก ๕๐๐ - 

 ๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือ

แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

๑,๐๐๐ 

 

- 

 ๑๓.๘  การพิมพ  เขียน  พนส ี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐ - 

 ๑๓.๙  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๑,๐๐๐ - 

 ๑๓.๑๐  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

 ๑๓.๑๑  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค ๑,๐๐๐ - 

 ๑๓.๑๒  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง ๕๐๐ - 

 ๑๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐ - 

 ๑๓.๑๔  การเกรดปรับดิน  การไถดวยรถไถนั่งขับ  รถแทรกเตอร   

            ๑๓.๑๔.๑  รถขนาดใหญ ๕๐๐ - 

            ๑๓.๑๔.๒  รถขนาดกลาง ๔๐๐ - 

            ๑๓.๑๔.๓  รถขนาดเล็ก ๓๐๐ - 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
                                             

 

 

                                                                                  เขียนท่ี......................................................                                          

                                                             วันท่ี...................เดือน................................พ.ศ....................... 

 

๑. ขาพเจา......................................................อายุ.........................ป  สัญชาติ........................................... 

โดย.........................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม............................................................................................................................................................... 

อยูบานเลขท่ี.................................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................ 

แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด............................................. 

หมายเลขโทรศัพท.........................................................ผูขออนุญาต 

 ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

 (     )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน............................................................................... 

 (     )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 (     )  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

 (     )  ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 (     )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 (     )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

๑) ....................................................................................................... 

๒) ....................................................................................................... 

๓) ....................................................................................................... 

๔) ....................................................................................................... 

๕) ....................................................................................................... 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                                  (ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

   (....................................................) 

 

 

 

 

 

คําขอเลขท่ี............./............ 

(เจาหนาท่ีกรอก)                                                                                        



 

สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคําขอใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
 

 เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือ วันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ..................... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  (     )  ครบ   

   (     )  ไมครบ  คือ 

๑) ........................................................................................................  

๒) ........................................................................................................  

๓) ........................................................................................................  

๔) ........................................................................................................  

๕) ........................................................................................................  

 

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

                (...............................................................) 

             ตําแหนง................................................................. 
                                                                                                           

__________________________________________________________________         (สวนท่ี ๒) 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

        เลขท่ี.................................ไดรับเรื่องเม่ือ วันท่ี..................เดือน.............................พ.ศ................................... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน      (     )  ครบ   

 (     )  ไมครบ  คือ  

๑) ........................................................................................................  

๒) ........................................................................................................  

๓) ........................................................................................................  

๔) ........................................................................................................  

๕) ........................................................................................................  

      ดังนั้น จึงขอใหทานไดนําเอกสารหลักฐานท่ียังคงไมครบท้ังหมด  มายื่นตอนายกองคการบริหารสวนตําบลปราสาททนง 

ภายใน.........................วัน  นบัตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 

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

                (...............................................................) 

              ตําแหนง................................................................. 

 
 
 

   -๒- 



 
 

 
 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

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

อนุญาตใหบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ..................................................อายุ............ป สญัชาติ......................

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.........................................................อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี...................................  

ตรอก/ซอย.................................ถนน....................................หมูท่ี.................แขวง/ตําบล..............................................

เขต/อําเภอ............................จังหวัด................................โทรศัพท.......................................โทรสาร............................   

ขอ ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท..............................................................................

ลําดับท่ี............................คาธรรมเนียม...........................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี.........................

ลงวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ.................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.........................................................

พ้ืนท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร....................แรงมา  จํานวนคนงาน........................คน

ตั้งอยู ณ เลขท่ี..................หมูท่ี............ตรอก/ซอย..................ถนน......................ตําบล...............................................

เขต/อําเภอ.............................จังหวัด..............................โทรศัพท................................โทรสาร.................................    

ขอ ๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้  

(๑)  .................................................................................................................................................             

(๒)  .................................................................................................................................................  

      ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี...................เดือน ............................พ.ศ.......................... 

 

     ออกให  ณ  วันท่ี..............เดือน............................พ.ศ............................ 

 
  

                              (ลายมือชื่อ).................................................. 

                    (...................................................) 

                            เจาพนักงานทองถ่ิน  
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รายการตออายุใบอนุญาตและการชําระคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น    เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
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