
 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก 

เรื่อง   การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขและปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก   

วาดวยการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๐  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลดอนแฝกโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกและนายอําเภอนครชัยศรี   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก  เรื่อง  การควบคุม

การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกนับตั้งแตวันท่ี 

ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบลองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

บรรดาขอบัญญัติระเบียบประกาศหรือคําส่ังอื่นใดท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัด 

หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น  

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกเปนผูรักษาการใหไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกประกาศระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการสัตวเล้ียง 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุเล้ียงและการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวของกับสัตวและผลิตภัณฑ 
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   (๒.๑)  การฆาสัตวหรือชําแหละสัตวยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย

หรือขายในตลาด 

   (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  ซึ่งมิใช

เพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

  (๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผักผลไม

หรือพืชอยางอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวท่ีไดโดยการตาก  

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

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเวน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 
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   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  

   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (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 
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   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  (๕) กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครือ่งจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (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)  กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑)  

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดรถยนต 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางรถยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

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 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถานหรือสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมท่ีไดจัดไวเพ่ือ

ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (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   

เวนแตเปนการใหบริการในที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

  (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  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผาและส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่นๆ 

  (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุ 

ที่คลายคลึงกัน 

   (๑๑.๔)  การสะสมผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุ  กอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุ

อื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 



 หนา   ๑๑๑ 
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  (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  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (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 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๑๒ 
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   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาต 

ขอ ๗ เมื่อขอบัญญัตินีม้ีผลใชบังคับแลว  หามผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๖  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก  ในลักษณะท่ีเปนการคาเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๘ ผู ใดประสงคที่จะประกอบกิจการ ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่ งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ.๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกกําหนด 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๘  ตองปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชประกอบกิจการ  ใหเปนไปตามเงื่อนไข 

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 



 หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมันใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกัน

กล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยู

ขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยู

อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู 

ในสถานท่ีนั้นและตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักวิชาการ

สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานที่เ ล้ียงสัตวที่ขังและท่ีปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

  (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบัญญัติ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก 

ขอ  ๑๐  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตหรือขอตออายุ

ใบอนุญาตปฏิบัติการครบถวนตามความในขอ  ๙  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือน 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.๒ 

ขอ  ๑๑  ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองมารับใบอนุญาต 

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับ 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่

กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองปฏิบัติตามเงื่อนไข

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะของการประกอบการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใช  ในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้น  ใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ี

เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได 

ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และประกาศขององคการบริหาร 

สวนตําบลดอนแฝก 

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือรายละเอียดใด  ๆ  

ที่จําเปนตอการปองกันอันตรายหรือเพ่ือปฏิบัติการเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  อนามัยหรือส่ิงแวดลอม   

ใหผูประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ถือปฏิบัติเ พ่ิมเติม

นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายไดโดยใหระบุไวในอนุญาต 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบ 

กิจการคาซึ่งกําหนดควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว

และสําหรับสถานที่แหงเดียว  ถาประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะ 

และสถานที่ เดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว   

ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลดอนแฝก 

ขอ ๑๖ การตอใบอนุญาตจะตอง ย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.๓   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมใหตอใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ  ๑๗  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.๔ 

ขอ  ๑๘  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  กอ.๔ 

ขอ  ๑๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระท่ีสําคัญใหผูรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.๔  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ได

รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๐  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น  ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุด  ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๑  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๒  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.๑ 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.๒ 

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.๓   

  (๔)  คําขออนุญาตอื่น ๆ  ใหใชแบบ  กอ.๔ 

หมวด  ๓ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๒๓  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง 

ท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวใน

ใบอนุญาตหรือหากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาต  มีการดําเนินการใด ๆ   

ท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชนหรือส่ิงแวดลอม  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  ครั้งละไมเกินสิบหาวันและใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

ส่ังใหปฏิบัติหรือแกไขเหตุที่ปฏิบัติไมถูกตองนั้น 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้งและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ  ๒๔  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๒๕  บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออกกอนวันท่ี

ขอบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มารยาท  วงษปน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอนแฝก 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการสัตวเล้ียง  

 ๑.๑  การเลี้ยงสัตวบก  

 (๑)  ตั้งแต  ๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๕๐๐ 

 (๒)  เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๗๐๐ 

 (๓)  เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๒  การเลี้ยงสัตวปก  

 (๑)  ตั้งแต  ๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๕๐๐ 

 (๒)  เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐ ๗๐๐ 

 (๓)  เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๓  การเลี้ยงสัตวน้ํา  

 (๑)  ตั้งแต  ๑  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

 (๒)  เกิน  ๒,๐๐๐  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

 (๓)  เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 ๑.๔  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง  

 (๑)  ตั้งแต  ๑  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

 (๒)  เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๕  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ   

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้

ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการโดยตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 

๒,๐๐๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

 ๒.๑  การฆาหรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย

หรือขายในตลาด 

 

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 ๒.๒  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว ๒,๐๐๐ 

 ๒.๓  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๒,๐๐๐ 

 ๒.๔  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว ๑,๐๐๐ 

 ๒.๕  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก   
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร   ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร   ๒,๐๐๐ 

 ๒.๖  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ

สวนประกอบของอาหารสัตว   

 

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร   ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 ๒.๗  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   ๒,๐๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ๓.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

๓,๐๐๐ 

 ๓.๒  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  

น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 

๓,๐๐๐ 

 ๓.๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน 

 

๑,๐๐๐ 

 ๓.๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวท่ีไดโดยการตาก  

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

วิธีอ่ืนใด 

 

๒,๐๐๐ 

 ๓.๕  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 ๓.๖  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 ๓.๗  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

ท่ีคลายคลึงกัน 

 

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

 ๓.๘  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ  

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 ๓.๙  การผลิต  สะสม  แบงบรรจ ุ น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม   

ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

 

๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๑  การผลิตไอศกรีม  

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๒  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 

๕,๐๐๐ 

 ๓.๑๕  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  

 (๑)  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 (๒)  พ้ืนท่ี  ๕๐  -  ๑๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 

 (๓)  พ้ืนท่ี  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ 

 ๓.๑๖  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุและขนสงน้ําแข็ง  

 (๑)   โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องใชตั้งแต  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๑,๕๐๐ 

 (๓)  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๒๐  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

 

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๘  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะ 

อ่ืนใด 

 

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักรต่ํากวา  ๕๐๐  แรงมาลงมา ๒,๐๐๐ 

 (๓)  โดยใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๕๐๐  แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

 ๓.๑๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร    

 (๑)  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

 (๒)  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 

 (๓)  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๓.๒๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม    

 (๑)   โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๓.๒๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ  

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๓.๒๒  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๑,๐๐๐ 

 ๓.๒๓  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๒,๐๐๐ 

 ๓.๒๔  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 

 ๔.๑  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา ๑,๕๐๐ 

 ๔.๒  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

 

๑,๕๐๐ 

 ๔.๓  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๕๐๐ 

 ๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๕๐๐ 

 ๔.๕  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

๑,๐๐๐ 

๕ กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  

 ๕.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช ๓,๐๐๐ 

 ๕.๒  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ ๓,๐๐๐ 

 ๕.๓  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือ

แปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

 

๒,๐๐๐ 

 ๕.๔  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม  

 (๑)  ไมเกินวันละ  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 

 (๒)  ตั้งแต  ๑,๐๐๑  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๖,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน ๒,๐๐๐ 

 (๓)  ตั้งแต  ๖,๐๐๑  กิโลกรัม  ตอวันข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

 ๕.๕  การผลิตยาสูบ ๓,๐๐๐ 
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 ๕.๖  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   ๒,๐๐๐ 

 ๕.๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  

 (๑)  เนื้อท่ีนอยกวา  ๕๐  ตารางเมตร ๖๐๐ 

 (๒)  เนื้อท่ีตั้งแต  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร   ๙๐๐ 

 (๓)  เนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป   ๑,๒๐๐ 

 ๕.๘  การผลิตเสนใยจากพืช   ๒,๐๐๐ 

 ๕.๙  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

๒,๐๐๐ 

๖ กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

 ๖.๑  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ

ดวยโลหะหรือแร 

 

๒,๐๐๐ 

 ๖.๒  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

 

๔,๐๐๐ 

 ๖.๓  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวย  

เครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

 

 

 (๑)  โดยใชเครื่องจักร  นอยกวา  ๕  แรงมา ๑,๒๐๐ 

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร  มากกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

 ๖.๔  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

 

๒,๐๐๐ 

 ๖.๕  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

 

๒,๐๐๐ 

 ๖.๖  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร ๒,๐๐๐ 

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

 ๗.๑  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต ๑,๐๐๐ 

 ๗.๒  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๓,๐๐๐ 

 ๗.๓  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  

หรือเครื่องกล 

 

 (๑)  รถจักรยานยนต ๓๐๐ 

 (๒)  รถยนตและอุปกรณอ่ืนตามท่ีปรากฏในหัวขอขางตน ๑,๐๐๐ 

 ๗.๔  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม 
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หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย ๓,๐๐๐ 

 ๗.๕  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดรถยนต ๑,๐๐๐ 

 ๗.๖  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ 

 ๗.๗  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางรถยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ  

 (๑)  รถจักรยานและรถจักรยานยนต ๓๐๐ 

 (๒)  รถยนตและยานยนตชนิดอ่ืน ๆ   ๑,๐๐๐ 

 ๗.๘  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช ๑,๐๐๐ 

 ๗.๙  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

 

๑,๐๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  

 ๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ 

 ๘.๒  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๘.๓  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

 

๒,๐๐๐ 

 ๘.๔  การอบไม ๒,๐๐๐ 

 ๘.๕  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป ๑,๐๐๐ 

 ๘.๖  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ ๒,๐๐๐ 

 ๘.๗  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๒,๐๐๐ 

 ๘.๘  การเผาถานหรือสะสมถาน   ๑,๐๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

 ๙.๑  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

๑,๕๐๐ 

 ๙.๒  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๓,๐๐๐ 

 ๙.๓  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๔  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต 

เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๕  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีไดจัดไวเพ่ือ

ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนโดยมีคาตอบแทนหรือ

กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

 (๑)  มีหองพักไมเกิน  ๑๐  หอง ๑,๐๐๐ 
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 (๒)  มีหองพักตั้งแต  ๑๑  หอง  แตไมเกิน  ๓๐  หอง ๒,๐๐๐ 

 (๓)  มีหองพักตั้งแต  ๓๑  หองข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

 ๙.๖  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกันหองละ 

 

 

 (๑)  มีหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง ๑,๐๐๐ 

 (๒)  มีหองพักตั้งแต  ๒๑  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง ๓,๐๐๐ 

 (๓)  มีหองพักตั้งแต  ๕๑  หองข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

 ๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๕๐๐ 

 ๙.๘  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลงหรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 

๒,๐๐๐ 

 ๙.๙  การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการในท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑ 

 

๒,๐๐๐ 

 ๙.๑๐  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

 

๒,๐๐๐ 

 ๙.๑๑  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

 

 (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๑๐๐ 

 (๒)  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓๐๐ 

 ๙.๑๒  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๓  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๔  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม ๒,๐๐๐ 

 ๙.๑๕  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๖  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๓,๐๐๐ 

 ๙.๑๗  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม   

 

๒,๐๐๐ 

 ๙.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๙  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐ 

 ๙.๒๐  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐ 

 ๙.๒๑  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

 

๑,๐๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

 ๑๐.๑  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก ๑,๐๐๐ 
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  ๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห ๑,๕๐๐ 

  ๑๐.๓  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

  ๑๐.๔  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

  ๑๐.๕  การเย็บ  ปกผา  หรอืสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร   ๑,๐๐๐ 

  ๑๐.๖  การพิมพผาและสิ่งทออ่ืน ๆ ๓,๐๐๐ 

  ๑๐.๗  การซัก  อบ  รีด  หรอือัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

  ๑๐.๘  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒,๐๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน  

  ๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา ๑,๐๐๐ 

  ๑๑.๒  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

  ๑๑.๓  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึงกัน 

๑,๕๐๐ 

  ๑๑.๔  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๑๑.๒ 

 

๑,๐๐๐ 

  ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน ๑,๕๐๐ 

  ๑๑.๖  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

๑,๕๐๐ 

  ๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน ๑,๕๐๐ 

  ๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๑,๕๐๐ 

  ๑๑.๙  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๕๐๐ 

 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย ๑,๕๐๐ 

 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๕๐๐ 

 ๑๑.๑๒ การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอ่ืนใดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๕ 

 

๑,๕๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมี 

ตาง ๆ 

 

 ๑๒.๑  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๒  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ  

 (๑)  การสะสมกาซประเภทหุงตมเพ่ือจําหนายในรานคา   ๒๐๐ 

 (๒)  การสะสมกาซในลักษณะเปนสถานีบริการกาซสําหรับรถยนต ๑,๕๐๐ 



9 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

 ๑๒.๓  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม    

 (๑) ปมหลอดแกวมือหมุนและตูจําหนายอัตโนมัติ  

 (๑.๑) สะสมไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร ๑๐๐ 

 (๑.๒) สะสมเกิน  ๒๐๐  แตไมเกิน  ๖๐๐  ลิตร ๓๐๐ 

 (๑.๓) สะสมเกิน  ๖๐๐  ลิตรข้ึนไป ๕๐๐ 

 (๒) การดําเนินการตามท่ีปรากฏลักษณะเปนสถานีบริการน้ํามัน ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๔  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑ ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๖  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

 

๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๗  การโม  สะสม  หรือบดชัน ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๙  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร ๑,๕๐๐ 

 ๑๒.๑๐  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 

๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๒ การผลิต  หรือบรรจสุารเคมีดับเพลิง ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๔ การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 

๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรอืสารเคมีเคลือบเงา ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๖ การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๗ การผลิต  สะสม  หรอืบรรจุกาว   ๓,๐๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

 ๑๓.๑  การพิมพหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 

 ๑๓.๒  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

 

 (๑)  การซอม  

 (๑.๑) ประเภทรานคา ๒๐๐ 

 (๑.๒) ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ๑,๐๐๐ 

 (๒)  การผลิต ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๓  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

 ๑๓.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช  

 (๑)  เนื้อท่ีตั้งแต  ๑  –  ๑๐๐  ตารางเมตร   ๑,๐๐๐ 

 (๒)  เนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

 

๓๐๐ 

 ๑๓.๘  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 

 ๑๓.๙  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๐  การบรรจุหีบหอสินคาโดยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๑  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๒  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๒,๐๐๐ 

 



           แบบ  กอ.๑ 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

 

เลขท่ีรับ  ............../............              เลขท่ี..................... 

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

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

 ขาพเจา...........................................................อายุ.....................ป  สัญชาต.ิ................................................ 

บานเลขท่ี........................หมูท่ี.........................ตรอก/ซอย........................................ถนน.......................................... 

ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย……............... 

โทรศัพท...............................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................ 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก  โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา....................................................... 

พ้ืนท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน....................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี......................... 

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

โทรศัพท................................................ 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 

 ๔.  ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร 

 ๕.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 

๖.  ..................................................................................................................................................... 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 

  

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

        (ลงชื่อ)...............................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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



 

ใบอนุญาต 

  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี..............เลขท่ี.................ป................... 

  อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ.....................................................................................

อายุ...................ป....................สัญชาติ........................เลขประจําตัวประชาชน..........................................................

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี…………..………ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................................... 

หมูท่ี...........................ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต……………….……….......................... 

จังหวัด.........................................โทรศัพท................................................โทรสาร..................................................... 

  ขอ  ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายสุขภาพ  ประเภท………………………………………………………… 

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

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

……………….…………..พ้ืนท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร.................................แรงมา

จํานวนคนงาน........................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.......................หมูท่ี................ตําบล........................................... 

อําเภอ..........................จังหวดั.................................รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท.......................................... 

โทรสาร.............................................................. 

 ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

      และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

  (๒)  ใหติดใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผย 

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

 

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

 

      ลงชื่อ.................................................................. 

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

               เจาพนักงานทองถ่ิน 

แบบ  กอ.  ๒ 



แบบ  กอ.๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

เลขท่ีรับ.....................        เลขท่ี............................... 

 

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

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

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

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

อําเภอ/เขต..........................จงัหวัด..................................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท........................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.............................................................................................................................. 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก  โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... 

พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน...............คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี........................... 

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

รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท............................................... 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 

๓. อ่ืน ๆ  ....................................................... 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

       (ลงชื่อ)........................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 



แบบ  กอ.๔ 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลขท่ีรับ..................          เลขท่ี........................ 

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

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

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

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

อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................รหสัไปรษณีย.........................................

โทรศัพท..............................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................................................. 

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา................................................................................................... 

พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน....................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี........................... 

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

โทรศัพท....................................................... 

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก................................................................ 

ดวยขาพเจามีความประสงค........................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

       (ลงชื่อ)...............................................ผูขออนุญาต 

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

 


