
 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ  วาดวยการควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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 

สวนตําบลกระโสบโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโสบและนายอําเภอ 

เมืองอุบลราชธานี  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระโสบโดยมีผลนับตั้งแต 

วันถัดจากวันที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๔   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  และคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโสบเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

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

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “สถานประกอบกิจการ  การเคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต”  

หมายความวา  สถานประกอบกิจการท่ีมีการเคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต  ท้ังหมด

หรือที่มีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 

  “สถานประกอบกิจการการเล้ียงสัตว”  หมายความวา  สถานที่ที่มีการเล้ียงสัตว 

เพ่ือการคา  รวมถึงการเพาะพันธุ  การอนุบาล  และการเพาะเล้ียงสัตว  แตไมรวมถึงการเล้ียง 

ในท่ีสาธารณะ  และการเล้ียงไวเพ่ือดูเลนหรือบริโภคในครัวเรือน 

  “สถานประกอบกิจการการเล้ียงสัตวน้ํา”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีมีการเล้ียงสัตวน้ํา

เพ่ือการคา  รวมถึงการเพาะพันธุ  การอนุบาล  และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  แตไมรวมถึงการเล้ียงใน 

แหลงน้ําหรือที่สาธารณะและการเล้ียงไวเพ่ือดูเลนหรือบริโภคในครัวเรือน 

  “สัตวน้ํา”  หมายความวา  สัตวที่อาศัยอยูในน้ําเปนปกติ  สัตวจําพวกสะเทินน้ํา 

สะเทินบก  สัตวที่อาศัยอยูในบริเวณน้ําทวมถึง  สัตวที่มีการดํารงชีวิตสวนหนึ่งอยูในน้ําหรือมีวงจรชีวิต

สวนหนึ่งอยูในน้ํา  เชน  ปลา  กุง  หอย  เตา  ตะพาบน้ํา  จระเข 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย  

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ  

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมี 

การควบคุมดูแลมิใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมของประชาชนภายใน 

เขตองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ 

  ๗.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ 

คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๗.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปน

อาหาร 

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือ

พืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๗.๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

สถานที่สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

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

น้ําบูดู  ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุการกาแฟ 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๘)   การผลิต  สะสม  หรือแบ งบรร จุ  อาหารบรร จุกระปอง  ขวด   

หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่มิใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๗.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  ๗.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 
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   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๗.๖ กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๑) 

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๑) 

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๗.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกล  ดังกลาวดวย 

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 
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   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

  ๗.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  ๗.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๗.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ

ใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๙  (๑) 

   (๑๐)  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมาย  วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงหรือดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

 ๗.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุนหรือใยสังเคราะห 

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การพิมพผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 
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  ๗.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑๑  (๒) 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุ

อื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๕) 

  ๗.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาส 

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๗  (๑) 

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดขัน 

   (๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
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   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  การสะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  ๗.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 
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หมวด  ๒ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัสถานทีต่ัง้ 

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

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจาก  ศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  

สถานเล้ียงเด็ก  สถานดูแลผูสูงอายุ  หรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีตองมีการคุมครอง

สุขภาพของประชาชนเปนพิเศษ  ซึ่งตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน   

หรือตองมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะ 

และประเภทของสถานประกอบกิจการ 

ความในวรรคแรก  มิใหใชบังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีตั้งขึ้นกอนวันท่ีขอบัญญัติทองถิ่น 

ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องการยายสถานที่ตั้ง  ทั้งนี้  ตองจัดใหมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพ 

และเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ ๑๐ หลักเกณฑเกี่ยวกับสถานท่ีตั้ งของสถานประกอบกิจการ  การเ ล้ียงสัตวน้ํ า   

ตองตั้ งอยู ในบริ เวณที่ เหมาะสม  ตามกฎหมายวาดวยผังเมือง  และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของ   

อันไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ  อันไมกอปญหาเหตุรําคาญแกประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกลเคียง 

ความในวรรคแรก  มิใหใชบังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีตั้งขึ้นกอนวันท่ีขอบัญญัติทองถิ่น 

ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องการยายสถานที่ตั้ง  ทั้งนี้  ตองจัดใหมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพ 

และเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงอยางมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัสุขลักษณะ 

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

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑๑.๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๑๑.๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๑๑.๓)  ตองมีหองน้ํา  และหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ี 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

  (๑๑.๔)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอพัก  ซึ่งรับน้ําเสีย 

ดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๑๑.๕)  การระบายน้ํา  และรางระบายนํ้า  ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอน   

หรือเหตุรําคาญ 

  (๑๑.๖)  ตองมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย  หรือกากของเสียใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลกระโสบกําหนด 

  (๑๑.๗)  สถานท่ีเล้ียงสัตวตองมีท่ีขังหรือปลอยสัตวกวางพอและจัดสถานท่ีใหอยูใน

สภาพที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน  และไมกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตว  และใหมี 

การเก็บรวบรวมกําจัดมูลสัตว  เศษอาหาร  ซากสัตว  ใหไดสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการ  การเคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

ตองดําเนินการเกี่ยวกับสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑๒.๑)  อาคาร  ตองมีความมั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัย 

  (๑๒.๒)  พ้ืน  ตองทําดวยคอนกรีต  หรือวัสดุอื่นใดที่แข็งแรง  อยูในสภาพดี  

เหมาะสม  ปลอดภัย  และทําความสะอาดงาย 

  (๑๒.๓)  พ้ืนอาคารในสวนท่ีลางรถ  ควรมีความลาดเอยีงที่เหมาะสมสําหรับระบายน้ํา

จากการลาง 

  (๑๒.๔)  ผนัง  ตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง  และทําความสะอาดงาย 

  (๑๒.๕)  หลังคา  ตองมุงดวยกระเบื้องหรือวัสดุอื่นใดที่แข็งแรง 

  (๑๒.๖)  มีประตู  หรือทางเขา  –  ออกสถานประกอบกจิการ  ท่ีมีความกวางเพียงพอ 

กับการเขา  –  ออกของยานพาหนะ  และการเคล่ือนยายในกรณีฉุกเฉิน 
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  (๑๒.๗)  มีการแบงพ้ืนที่ดําเนินกิจการแตละสวนอยางเปนสัดสวนและเหมาะสม   

โดยบริเวณผสมสี  บริเวณพนสีและอบสียานยนตตองมีการแยกหองอยางชัดเจนเปนหองปดมิดชิด   

และจัดใหมีระบบระบายอากาศและบําบัดอากาศอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๑๒.๘)  มีการระบายอากาศในอาคารโดยวิธีธรรมชาติหรือกลวิธีท่ีเหมาะสม 

  (๑๒.๙)  ทําความสะอาด  และบํารุงรักษาอาคาร  รวมทั้งพ้ืนที่ใชสอยอื่น ๆ   อยางเหมาะสม   

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการ  การเล้ียงสัตวน้ํา  ตองดําเนินการเกี่ยวกับสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑๓.๑)  กรณีท่ีเปนอาคาร  ตองดําเนินการดูแลอาคาร  พ้ืน  ฝาผนัง  หลังคา   

ใหมั่นคง  แข็งแรง  และทําความสะอาดงาย  โดยจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

  (๑๓.๒)  จัดใหมีการแบงพ้ืนท่ีดําเนินกิจการแตละสวนอยางเปนสัดสวนและเหมาะสม  

เชน  บอเพาะพันธุ  บออนุบาล  บอเล้ียง  อาคารสํานักงาน  บานพักอาศัย  เปนตน 

  (๑๓.๓)  จัดใหพ้ืนที่ในการเก็บรักษาวัสดุ  เคมีภัณฑ  และอาหารสัตวที่เหมาะสม   

และเปนสัดสวน 

  (๑๓.๔)  จัดใหมีการทําความสะอาด  และบํารุงรักษาอาคารสถานประกอบกิจการ  

รวมทั้ง  พ้ืนที่ใชสอยอื่น ๆ  เปนประจํา  เชน  บริเวณท่ีเตรียมอาหารสําหรับใชเล้ียงสัตวน้ํา  เปนตน 

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจผอนผันใหผูรับใบอนุญาตงดเวนการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในขอ  ๘  ไดตามที่เห็นสมควร  และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขใหผูขออนุญาตปฏิบัติเปน

การเฉพาะรายไดตามความเหมาะสม  ท้ังนี้  เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย 

หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑๖.๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๖.๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๑๖.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด  ที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ   

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๙ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๔ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

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

ขอ ๒๐ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๒๑ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๒๑.๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง  

อยางนอยหกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงาน  ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒๑.๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๒๒ สถานประกอบกิจการ  การเคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
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  (๒๒.๑)  จัดใหมีทางหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน  พรอมแผนผังแสดงโดยตองมีปาย

แสดงใหเห็นชัดเจน 

  (๒๒.๒)  จัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนยายได  

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ตองมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงอยางนอย  ๖  เดือน/ครั้ง  ทั้งนี้  ใหมีการบํารุงรักษา 

ตามขอกําหนดของผูผลิต 

  (๒๒.๓)  มีการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ  

ใหแกผูปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ  ๔๐  ของจํานวนผูปฏิบัติงานในแตละแผนกของสถานประกอบ

กิจการนั้น  และจัดใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดรับการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟพรอมกัน

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  กรณีที่มีผูปฏิบัติงานตั้งแต  ๑๐  คนขึ้นไป  ใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย  

ทั้งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  (๒๒.๔)  มีสถานที่จัดเก็บสารเคมีท่ีใชในการประกอบกิจการ  ท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  

ปลอดภัย  และแยกออกจากบริเวณการผลิตอ่ืน ๆ  โดยตองจัดใหมีปายแสดงชนิดประเภทของสารเคมี 

แตละชนิดไวอยางชัดเจน  จัดใหมีบัญชีรายชื่อและเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี  (SDS  :  safety  

data  sheets)  โดยเอกสารท้ังหมดใหแสดงเปนภาษาไทย  จัดเก็บไวในท่ีเปดเผยและเรียกดูไดงาย 

  (๒๒.๕)  จัดใหมีแสงสวางภายในสถานประกอบกิจการที่เพียงพอตามลักษณะงาน 

ตามกฎหมายวาดวยคามปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

  (๒๒.๖)  มีการควบคุมปริมาณฝุนละออง  และความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศ  

การทํางานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

  (๒๒.๗)  จัดใหมีมาตรการปองกัน  ควบคุมปญหาเสียงดังภายในสถานประกอบกิจการ 

ใหไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  (๒๒.๘)  จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  ใหเพียงพอและเหมาะสม 

ตามลักษณะงาน  เชน  หนากากปองกันกล่ิน  ไอระเหยสารเคมี  ท่ีครอบหูหรือท่ีอุดหู  และแวนตากรองแสง  
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เปนตน  และจัดใหมีผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช  และการบํารุงรักษาอุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัยสวนบุคคล  ทั้งนี้  ตองมีมาตรการในการควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมใสอุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัยสวนบุคคลตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 

  (๒๒.๙)  จัดใหมีคูมือหรือเอกสารที่แสดงขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน  และจัดเก็บใหเปนสัดสวน  ณ  จุดปฏิบัติงาน  ในท่ีเปดเผยและเรียกดูไดงาย 

  (๒๒.๑๐)  จัดใหมีน้ําดื่มที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่ม  สําหรับบริการผูปฏิบัติงาน  

อยางเพียงพอ  และตองตั้งอยูในบริเวณที่แยกออกจากบริเวณการผลิต  โดยลักษณะการจัดบริการน้ําดื่ม  

ตองปราศจากความสกปรกหรือการปนเปอน 

  (๒๒.๑๑)  จัดใหมีน้ําใชสะอาด  และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใชในแตละวัน 

  (๒๒.๑๒)  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวใหบริการ 

แกผูปฏิบัติงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

  (๒๒.๑๓)  จัดใหมีอางหรือที่ลางมือ  พรอมสบู  ที่มีจํานวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

  (๒๒.๑๔)  จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานแรกรับเขาทํางาน  และผูปฏิบัติงาน 

ตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป  และตรวจตามปจจัยเส่ียงตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

  (๒๒.๑๕)  ผูปฏิบัติงานไดรับการอบรมหรือใหความรูกอนเขาปฏิบัติงาน  เชน  ทักษะ 

ในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  สุขอนามัยสวนบุคคล  และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน  เมื่อไดรับ

บาดเจ็บจากการทํางาน  เปนตน  พรอมท้ังมีการบันทึกผลของการอบรมทุกครั้ง 

  (๒๒.๑๖)  จัดใหมีที่ชําระลางรางกาย  และชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน  ภายในสถาน

ประกอบกิจการ 

  (๒๒.๑๗)  กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินตองมีการดูแลผูประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  รวมถึง 

มีการสงตอผูปวยไดทันทวงที 

  (๒๒.๑๘)  มีขอบังคับกับผูปฏิบัติงาน  มิใหดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  ไมสูบบุหรี่   

หรือเสพสารเสพติดและไมรับประทานอาหรขณะปฏิบัติงาน 

  (๒๒.๑๙)  จัดใหมีมาตรการปองกัน  ควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรคในพ้ืนที่สถาน

ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๓ สถานประกอบกิจการ  การเล้ียงสัตวน้ํา  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
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  (๒๓.๑)  กรณีท่ีเปนอาคารตองจัดใหมีทางหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน  พรอมแผนผังแสดง  

โดยตองมีปายแสดงใหเห็นเดนชัดสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

  (๒๓.๒)  กรณีท่ีเปนอาคารตองจัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง

แบบเคล่ือนยายไดตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองมีการบันทึกผลการตรวจสอบ  และบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอย  ๖  เดือน/ครั้ง 

  (๒๓.๓)  มีการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกผูปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ  ๔๐  ของจํานวนผูปฏิบัติงาน  ในแตละแผนกของสถาน 

ประกอบกิจการนั้น  และจัดใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดรับการฝกซอมดับเพลิง  และการฝกซอมอพยพหนีไฟ

พรอมกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  กรณีที่มีผูปฏิบัติงานตั้งแต  ๑๐  คนขึ้นไป  ใหมีแผนปองกัน 

และระงับอัคคีภัย  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๒๓.๔)  จัดใหมีชุดปฏิบัติงานที่มีความสะอาดและเหมาะสม  พรอมทั้งจัดใหมีอุปกรณ

คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหเหมาะสมตามลักษณะงาน  เชน  รองเทาบูท  ถุงมือ  หนากาก   

เปนตน  ทั้งนี้  ตองมีมาตรการในการควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 

สวนบุคคลตลอดเวลาการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

  (๒๓.๕)  จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานแรกรับเขาทํางาน  และผูปฏิบัติงาน 

ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และตรวจตามความเส่ียง  ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

  (๒๓.๖)  จัดใหมีสถานที่ชําระลางรางกาย  และชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน  ภายใน

สถานประกอบกิจการ 

  (๒๓.๗)  กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินตองมีการดูแลผูประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  รวมถึง   

มีการสงตอผูปวยไดทันทวงที 

  (๒๓.๘)  มีมาตรการ  หรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

การดูแลดานสุขภาพอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงาน  และมีมาตรการในการควบคุมใหผูปฏิบัติงานทุกคน 

ถือปฏิบัติโดยเครงครัด 



 หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒๓.๙)  จัดใหมีน้ําดื่มที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่ม  สําหรับบริการผูปฏิบัติงาน 

อยางเพียงพอ  โดยลักษณะการจัดบริการน้ําดื่มตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน 

  (๒๓.๑๐)  จัดใหมีน้ําใชที่สะอาด  และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใชในแตละวัน 

  (๒๓.๑๑)  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวตองมีการดําเนินการ 

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

  (๒๓.๑๒)  จัดใหมีอางหรือที่ลางมือพรอมสบูที่มีจํานวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

  (๒๓.๑๓)  จัดใหมีมาตรการ  การปองกัน  ควบคุมสัตว  และแมลงพาหะนําโรคใน

อาคารสํานักงานและบริเวณที่เก็บอาหารสัตว  และผลิตภัณฑอื่น ๆ 

หมวด  ๕ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัการจัดการมลพิษทางอากาศ  และมลพิษทางเสียง 

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

ขอ ๒๔ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๒๕ สถานประกอบกิจการ  การเคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๒๕.๑)  หองผสมสี  พนสี  และอบสียานยนตตองจัดใหมีระบบระบายอากาศ   

และระบบบําบัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการบําบัดฝุนละออง  สารอินทรียระเหยงาย   

และผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง  พรอมทั้งมีมาตรการ 

ในการควบคุมใหผูปฏิบัติงานเปดระบบระบายอากาศและระบบบําบัดอากาศขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง   

และใหติดตั้งมิเตอรไฟแยกเฉพาะสําหรับระบบบําบัดอากาศ  เพ่ือใชในการตรวจสอบวาสถานประกอบ

กิจการมีการเดินเครื่องระบบบําบัดอากาศ  ทั้งนี้  หามทําการผสมสี  พนสี  และอบสียานยนตนอกหอง

ดังกลาวโดยเด็ดขาด 

  (๒๕.๒)  มีการปองกัน  ควบคุม  หรือบําบัดกล่ินจากการประกอบกิจการท่ีมี

ประสิทธิภาพ  ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  หรือสงผลกระทบตอสุขภาพแกผูอยูอาศัยในบริเวณ

ใกลเคียง 



 หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒๕.๓)  มีการปองกัน  ควบคุมไอระเหยของสารเคมี  และฝุนละออง  จากการประกอบ

กิจการ  เพ่ือไมใหเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ 

และส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๒๕.๔)  กรณีที่ระบบบําบัดอากาศเปนแบบการใชวัสดุดูดซับกล่ินหรือสารอินทรีย   

ระเหยงาย  ใหดําเนินการตรวจตราวัสดุดูดซับกล่ินหรือวัสดุกรองฝุนละอองสีในหองพนสีเปนประจํา   

หากพบการอุดตันของวัสดุดูดซับ  หรือวัสดุกรองฝุนละอองสีใหทําการเปล่ียนทันทีหรือเปล่ียน   

ตามกําหนดเวลา  พรอมทั้งใหมีการบันทึกผลเพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

  (๒๕.๕)  จัดใหมีบริเวณหรือหองสําหรับทําการเคาะ  ปะผุยานยนตที่ปดมิดชิด  และมี 

การควบคุมระดับเสียงใหเปนไปตามกฎหมาย  วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๖ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอย  ของเสียอันตราย  และส่ิงปฏิกูล 

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

ขอ ๒๖ สถานประกอบกิจการ  การเคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๒๖.๑)  ตองจัดใหมีรางหรือทอระบายน้ํา  บอพักที่มีขนาดเพียงพอโดยตองจัดทํา 

บอดักไขมันที่มีขนาดเพียงพอ 

  (๒๖.๒)  มีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียจากการประกอบกิจการ   

กอนการระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๒๖.๓)  จัดใหมีภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

มีการทําความสะอาดภาชนะรองรับ  และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ  รวมทั้ง  มีการรวบรวม   

และกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๒๖.๔)  มีการจัดการกากของเสีย  ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  หรือวัสดุที่เส่ือม

คุณภาพจากกระบวนการผลิต  รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ  ท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒๖.๕)  จัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  และอางหรือท่ีลางมือ  พรอมสบูท่ีมีจํานวนเพียงพอ

และถูกสุขลักษณะ  ตั้งอยูในที่ที่เหมาะสม  โดยจัดหองสวมแยกชาย  –  หญิง  และมีจํานวนอยางนอย 

ในอัตรา  ๑  ที่ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน  ๑๕  คน  อัตรา  ๒  ที่ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน  ๔๐  คน   

อัตรา  ๓  ที่ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน  ๘๐  คน  และเพ่ิมขึ้นตอจากนี้ในอัตราสวน  ๑  ที่ตอผูปฏิบัติงาน 

ไมเกิน  ๕๐  คน 

ขอ ๒๗ สถานประกอบกิจการ  การเล้ียงสัตวน้ําตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๒๗.๑)  จัดใหมีการบําบัดหรือการจัดการน้ําทิ้งใหคุณภาพน้ําท้ิงเปนไปตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากบอเพาะเ ล้ียงสัตวน้ํ า   และกฎหมายอื่น ท่ี เกี่ ยวของ  กอนปลอยลงสูแหลงน้ํ าสาธารณะ 

หรือออกสูส่ิงแวดลอม 

  (๒๗.๒)  ไมควรใหอาหารเกินความตองการของสัตวน้ํา  เพ่ือปองกันมิใหเศษอาหาร 

เหลือตกคางในแหลงน้ํา  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําได 

  (๒๗.๓)  จัดใหมีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่เหมาะสมและเพียงพอ  

ทั้งนี้  ภาชนะรองรับมูลฝอยตองทําจากวัสดุที่แข็งแรง  ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดงาย  มีฝาปดมิดชิด  

สามารถปองกันสัตวไมใหคุยเขี่ย  รวมทั้ง  มีการรวบรวมและกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๒๗.๔)  ใหเก็บเศษอาหารที่ใชเล้ียงสัตวน้ํา  หรือเศษวัสดุอื่นท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบ

กิจการ  ทิ้งลงภาชนะของรับมูลฝอยเปนประจําทุกวัน 

  (๒๗.๕)  มีการจัดการซากสัตวน้ําอยางถูกสุขลักษณะ  เชน  การฝงกลบ  เปนตน 

  (๒๗.๖)  จัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  และอางหรือที่ลางมือ  พรอมสบู  ที่มีจํานวนเพียงพอ

และถูกสุขลักษณะ  ตั้งอยูในท่ีท่ีเหมาะสม  โดยจัดหองสวมแยกชาย  –  หญิง  และมีจํานวนอยางนอย   

ในอัตรา  ๑  ที่ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน  ๑๕  คน  อัตรา  ๒  ที่ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน  ๔๐  คน   

อัตรา  ๓  ที่ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน  ๘๐  คน  และเพ่ิมขึ้นตอจากนี้ในอัตราสวน  ๑  ที่ตอผูปฏิบัติงาน 

ไมเกิน  ๕๐  คน  โดยใหรวมถึงสํานักงานและบานพักคนงาน 

หมวด  ๗ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัความปลอดภัยของเครือ่งจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ 

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

ขอ ๒๘ สถานประกอบกิจการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒๘.๑)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตซและสายไฟตาง ๆ  

ตองติดตั้งหรือจัดเก็บอยางเปนสัดสวน  เปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 

  (๒๘.๒)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  ที่มีสวนที่เปนอันตรายตองมี

ครอบปองกันอันตราย 

  (๒๘.๓)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  ที่เปลือกนอกเปนโลหะ

จะตองติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟาที่ไดมาตรฐาน  เชน  สายดิน  และเครื่องตัดไฟรั่ว  เปนตน   

และไดรับการตรวจสอบเปนประจํา 

  (๒๘.๔)  การเดินสายไฟตองเดินสายไฟใหเรียบรอยและเดินในทอรอยสาย 

  (๒๘.๕)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณตองไดรับการตรวจตราเปนประจํา   

ถาพบการชํารุดตองดําเนินการซอมแซมและแกไข  พรอมท้ังตองมีปายหรือสัญญาณเตือนกรณีเครื่องจักร

ชํารุดหรือขัดของเพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน 

หมวด  ๘ 

ใบอนุญาต 

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

ขอ ๒๙ ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐาน

มลพิษดานตาง ๆ  สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ   

เล่ือนนําคามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ขอ ๓๐ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๓๑ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๓๑.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๓๑.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓๑.๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓๑.๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโสบประกาศกําหนด 

ขอ ๓๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุมท้ัง

ดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานการสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ ๓๓ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร  

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๓๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ   

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

ขอ ๓๕ เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนัง สือแจงคํา ส่ังไมอนุญาต 

พรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง 

หรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ จําเปนแตละครั้ง ให ผูขออนุญาตทราบ   

กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๖  บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงใน 

เขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกระโสบเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  ดวย 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่ เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลกระโสบ 

ขอ ๓๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก  

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๔๑  ในกรณีที่ปรากฏหรือมีผูรองเรียนวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ใน เ รื่ อ งที่ กํ าหนด ไว เ กี่ ย วกั บการประกอบกิจการตาม ท่ี ได รั บ ใบอนุญาตตามข อบัญญั ติ นี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๔๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๔๒.๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๔๒.๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๔๒.๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัตแิหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ ๔๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๔๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๔๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกระโสบในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๔๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๗ บรรดาใบอนุญาตการคาซึ่งอาจเปนอันตรายแกสุขภาพท่ีไดออกกอนวันใชขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลกระโสบใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้นและเมื่อส้ินอายุใบอนุญาตนั้นแลว

ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นิคม  พันธุคํา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกระโสบ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

(๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง 
      (๑.๑.๑) การเลี้ยงสุนัข มา โค กระบือ แพะ แกะ 
          ก. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว 
          ข. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ 
          ค. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไป 
      (๑.๑.๒) การเลี้ยงสุกร 
          ก. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว 
          ข. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
          ค. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไป 
       (๑.๑.๓) การเลี้ยงไก เปด หาน หรือสัตวปก 
          ก. ตั้งแต ๕๐ – ๑๐๐ ตัว 
          ข. ตั้งแต ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
          ค. ตั้งแต ๕๐๑ ตัวข้ึนไป 
       (๑.๑.๔) การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท 
          ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๕ ไร 
          ข. พ้ืนท่ี ๕ ไร แตไมเกิน ๑๐ ไร 
          ค. พ้ืนท่ี ๑๐ ไรข้ึนไป 
       (๑.๑.๕) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา หรือสัตวเลื้อยคลาน 
อ่ืน ๆ นอกจากท่ีบัญญัติไวในเบื้องตน เพ่ือการคา 
(๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 
         ก. ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว 
         ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว 
         ค. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
         ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไป 
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี 
ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของ 
กิจการนั้น ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือ 
ทางออมหรือไมก็ตาม 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

(๒.๑) การฆาสัตว หรือชําแหละสัตว ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร 
เรขาย หรือขายในตลาด และการฆาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
        ก. ตั้งแต ๑๐ ตัวข้ึนไป 
        ข. วันละไมเกิน ๑๐ ตัว 
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
(๒.๓) การสะสมเขา กระดูกหรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
(๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูก เขา หนังขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม การนึ่ง 
การตาก การเผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
       (๒.๕.๑) โดยใชเครื่องจักร หรือแรงไฟฟา 
       (๒.๕.๒) โดยใชแรงงานอ่ืน 
 (๒.๖) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว   
หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว เชน โรงงานผลิต สถานท่ีสะสม (โกดัง) 
(๒.๗) การผลิต การแปรรูป การสะสม หรือการลางครั่ง 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร การเรขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครวัเรือน 
(๓.๑) การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริก 
ปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
(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  
       (๓.๒.๑) การผลิตท่ีเปนลักษณะโรงงาน 
       (๓.๒.๒) การสะสม 
                  ก. ไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม 
                  ข. เกินกวา ๕๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม 
                  ค. เกินกวา ๑๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม 
                  ง. เกินกวา ๒๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 
 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 



-๓- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
   (๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก 

ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน 
  (๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการ
ตาก บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา 
หรือวิธีอ่ืนใด 
  (๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
  (๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว 
เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
ท่ีคลายคลึงกัน 
          (๓.๖.๑) การทําเสนกวยเตี๋ยว เสนหม่ี ทําดวยเครื่องจักร 
หรือแรงไฟฟา 
          (๓.๖.๒) การทําขนมจีน ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 
          (๓.๖.๓) การทําวุนเสน ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 
          (๓.๖.๔) การทําเตาฮวย เตาหู เก้ียมอ๋ี ทําดวยเครื่องจักรหรือ 
แรงไฟฟา 
  (๓.๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑ 
อ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
  (๓.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
  (๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ 
จากน้ํานมสัตว 
(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          (๓.๑๑.๑) การผลิตดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา 
          (๓.๑๑.๒) การผลิตดวยแรงอ่ืน 
(๓.๑๒) การค่ัว การสะสม หรือการแบงบรรจุกาแฟ 
(๓.๑๓) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผล  
หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
          (๓.๑๓.๑) การผลิตดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา 
          (๓.๑๓.๒) การผลิตดวยแรงอ่ืน 
(๓.๑๔) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา 
เบียร ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
          (๓.๑๔.๑) การตมกลั่นน้ําแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน 
          (๓.๑๔.๒) การตมกลั่นน้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๘๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 



-๔- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

(๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
(๓.๑๖) การผลิต การสะสม การแบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 
(๓.๑๗) การผลิต การสะสม การแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา 
น้ําจากพืช ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด  
หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือการแบงบรรจุ อาหารกระปอง ขวด  
หรือภาชนะอ่ืนใด ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 
(๓.๑๙) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ ผงชูรส  
หรือสารปรุงแตงอาหาร 
(๓.๒๐) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
(๓.๒๑) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุแบะแซ 
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการ
หองเย็น ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหารทุกชนิด 
(๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
 
กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
(๔.๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
(๔.๓) การผลิต การบรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
(๔.๕) การผลิตผลซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ   
ทําความสะอาดตาง ๆ 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(๕.๑) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
(๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
       (๕.๒.๑) การลาง การอบ การรมยางดิบ 
       (๕.๒.๒) การสะสมยางดิบ 
(๕.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช 
หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

 
 



-๕- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 (๕.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ 

ก็ตาม 
       (๕.๔.๑) โรงสีขนาดเล็ก เครื่องจักร ๕ – ๒๐ แรงมา 
       (๕.๔.๒) โรงสีขนาดกลาง เครื่องจักร ๒๑ – ๕๐ แรงมา 
       (๕.๔.๓) โรงสีขนาดใหญ เครื่องจักร ๕๑ แรงมาข้ึนไป 
       (๕.๔.๔) รถนวดขาว 
(๕.๕.) การผลิตยาสูบ 
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช 
       (๕.๖.๑) รถเก่ียวขาว ขนาดเล็ก เครื่องจักร ๓๐ - ๖๐ แรงมา 
       (๕.๖.๒) รถเก่ียวขาว ขนาดกลาง เครื่องจักร ๖๑ – ๑๔๙ แรงมา 
       (๕.๖.๓) รถเก่ียวขาว ขนาดใหญ เครื่องจักร ตั้งแต ๑๕๐ แรงมา             
                 ข้ึนไป 
(๕.๗) การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
       (๕.๗.๑) สะสมไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม 
       (๕.๗.๒) สะสมเกินกวา ๕๐๐ กิโลกรัม 
(๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 
(๕.๙) การตาก การสะสม การขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง 
ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 
       (๕.๙.๑) สะสมไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม 
       (๕.๙.๒) สะสมเกินกวา ๕๐๐ กิโลกรัม 
 

 
 

๒๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๖ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใช
ตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร 
(๖.๒) การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ 
ท่ีไดรับอนุญาตใน (๖.๑) 
        (๖.๒.๑) ประเภทโรงงาน 
        (๖.๒.๒) ประเภทรานคา 
(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑) 
       (๖.๓.๑) การกลึง การเจาะ 
       (๖.๓.๒) การเชื่อม การประสานโลหะดวยกาซ/ไฟฟา/เครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 



-๖- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 

        (๖.๓.๓) การตี การตัด การเชื่อมดวยโลหะ 
(๖.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑) 
(๖.๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการ 
ท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑) 
(๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก  
หรือการลางแร 
 
กิจการท่ีเกี่ยวของกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสาร 
กันสนิมยานยนต 
(๗.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล 
(๗.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ
ไฟฟา ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึง
มีไวบริเวณหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
(๗.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 
(๗.๖) การผลิต การสะสม การจําหนาย การซอม หรือการอัดแบตเตอรี่ 
        (๗.๖.๑) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่เกินกวา ๕ คนข้ึนไป 
        (๗.๖.๒) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ไมเกิน ๕ คน 
(๗.๗) การจําหนาย การซอม การปะ การเชื่อมยางยานยนต หรือการตั้ง
ศูนยถวงลอ 
        (๗.๗.๑) รถยนต 
        (๗.๗.๒) รถจักรยานยนต รถจักรยาน รถท่ีมีลอตั้งแต ๓ ลอลงมา 
(๗.๘) การผลิต การซอม การประกอบ หรือการอัดผาเบรก ผาคลัตช 
(๗.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 
 

๘๐๐ 
๙๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๘๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

๘๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 
 



-๗- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง  
การทําค้ิว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

ก. ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา ตั้งแต ๒๐ แรงมาข้ึนไป 
ข. ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
ค. ทําดวยแรงงานคน 

(๘.๓) การผลิต การพน การทาสารเคลือบเงา หรือสี การแตงสําเร็จ
สิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 
       ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป 
       ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
       ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา 
(๘.๔) การอบไม 
(๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
(๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
        ก. สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
        ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 
(๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 
(๘.๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน 
        ก. ตั้งแต ๕๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
        ข. ตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๘๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ  
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๙.๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด  
        ก. ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร 
        ข. ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 
        ค. ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ  
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
        ก. ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร 
        ข. ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 
        ค. ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 



-๘- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
   (๙.๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร  

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมาย วาดวยสถานพยาบาล 
  (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไว    
เพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
คาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
          ก. มีหองพัก ๑ - ๒๐ หอง 
          ข. มีหองพัก ๒๑ - ๓๐ หอง 
          ค. มีหองพัก ๓๑ หองข้ึนไป 
  (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา  
หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
          ก. มีหองใหเชา ๑ - ๕ หอง 
          ข. มีหองใหเชา ๖ - ๑๐ หอง 
          ค. มีหองใหเชา ๑๑ - ๒๐ หอง 
          ง. มีหองใหเชา ๒๑ - ๓๐ หอง 
          จ. มีหองใหเชา ๓๑ - ๔๐ หอง 
          ฉ. มีหองใหเชา ๔๑ หองข้ึนไป 
  (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทภาพยนตร 
          ก. ท่ีนั่งชมเกินกวา ๓๕๐ ท่ีนั่ง 
          ข. ท่ีนั่งชมไมเกิน ๓๕๐ ท่ีนั่ง 
  (๙.๘) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก 
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
          ก. มีพ้ืนท่ี ๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร 
          ข. มีพ้ืนท่ี ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 
          ค. มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
  (๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑) 
(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด  
หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 



-๙- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการ 
ท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
        ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร 
        ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 
        ค. พ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ เมตร 
        ง. พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
(๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง ตูเพลง ตูเกม 
          ก. ตูเกม ตูเพลง ไมเกิน ๕ เครื่อง 
          ข. ตูเกม ตูเพลง เกิน ๕ เครื่อง 
          ค. สวนสนุก 
(๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
(๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใด 
ของรางกาย 
(๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 
ของผูรับบริการ 
(๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของ
ผูรับบริการ 
(๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง 
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
 
กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือ 
การทอผาดวยก่ีกระตุก (ยกเวนกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมอาชีพ) 
          (๑๐.๑.๑) ตั้งแต ๕ ก่ี – ๑๐ ก่ี 
          (๑๐.๑.๒) ตั้งแต ๑๑ ก่ี – ๓๐ ก่ี 
          (๑๐.๑.๓) ตั้งแต ๓๑ ก่ีข้ึนไป 
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 
          (๑๐.๒.๑) โรงอัด ปอ ปาน 
     

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 



-๑๐- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 

          (๑๐.๒.๒) ตั้งแต ๑๑ ก่ี – ๓๐ ก่ี 
          (๑๐.๒.๓) ตั้งแต ๓๑ ก่ีข้ึนไป 
(๑๐.๓) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 
          (๑๐.๓.๑) โรงอัด ปอ ปาน 
          (๑๐.๓.๒) โรง (ฉาง) เก็บปอ หรือปาน สะสมเกินกวา  
๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
          (๑๐.๒.๓) โรง (ฉาง) เก็บปอ หรือปาน สะสมไมเกิน  
๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
(๑๐.๔) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
(๑๐.๕) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
          (๑๐.๕.๑) ทอดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา 
          (๑๐.๕.๒) ทอดวยแรงงานอ่ืน 
(๑๐.๖) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
          (๑๐.๖.๑) ตั้งแต ๕ – ๒๐ เครื่อง 
          (๑๐.๖.๒) ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ เครื่อง 
          (๑๐.๖.๓) ตั้งแต ๕๑ เครื่องข้ึนไป 
(๑๐.๗) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๑๐.๘) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(๑๐.๙) การยอม การฟอก การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
 
กิจการเกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 
(๑๑.๒) การระเบิด การโม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนตหรือ
วัตถุท่ีคลายคลึง 
          (๑๑.๓.๑) การผลิตและจําหนายวัสดุกอสรางทุกชนิด 
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ัง 
การขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตในขอ ๑๑ (๒) 
          (๑๑.๔.๑) สะสมเกินกวา ๓,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป (มากกวา ๖๐ ถุง) 
          (๑๑.๔.๒) สะสมไมเกินกวา ๓,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป (นอยกวา 
๖๐ ถุง) 
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๔๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 



-๑๑- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
   (๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
  (๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือ 
การเผาหินปูน 
  (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ 
สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง 
ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 
  (๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
(๑๑.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน 
หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๖.๕) 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 
๑๒ 

 
กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก  
และสารเคมีตาง ๆ 
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง กรด ดาง  
สารออกซิไดซหรือสารตัวทําละลาย 
(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
          ก. การสะสมกาซประเภทหุงตมเพ่ือจําหนายรานคาปลีก 
          ข. การสะสมกาซประเภทหุงตมเพ่ือจําหนายรานคาสง 
          ค. การสะสมในลักษณะตั้งเปนสถานีบริการกาซ 
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือ 
ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
         (๑๒.๓.๑) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทท่ี ๑  
รานจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงรายยอย 
          (๑๒.๓.๒) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทท่ี ๒ 
          ก. ตั้งเปนสถานีเก็บรักษาน้ํามัน โรงงานขนาดเล็ก 
หรือเพ่ือการเกษตร 
          ข. ตั้งเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท  
ปมหลอดแกวมือหมุน 
          ค. ตั้งเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท  
ปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
๘๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๓๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

 
 



-๑๒- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 

           (๑๒.๓.๓) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทท่ี ๓ 
           ก. สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท โรงงานขนาดใหญ 
           ข. คลังน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร 
           ค. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท  
สถานีบริการติดถนนใหญ (ถังเก็บใตพ้ืนดิน) 
           ง. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท  
สถานีบริการติดถนนซอย (ถังเก็บใตพ้ืนดิน) 
           จ. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ปมถังลอยริมถนน
ขนาดใหญ 
  (๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
  (๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๗.๑) 
  (๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  (๑๒.๗) การโม สะสม หรือบดชัน 
  (๑๒.๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 
  (๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร 
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมี 
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช 
หรือพาหะนําโรค 
(๑๒.๑๗) การผลิต การสะสม หรือการบรรจุกาว 
 
 
กิจการอ่ืน ๆ 
  (๑๓.๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
ดวยเครื่องจักร 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

 



-๑๓- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 (๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ 

อิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา 
(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 
          (๑๓.๕.๑) พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 
          (๑๓.๕.๒) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร 
          (๑๓.๕.๓) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 
          (๑๓.๕.๔) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๗๕ ตารางเมตร 
          (๑๓.๕.๕) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๗๕ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
         (๑๓.๕.๖) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๑๒๕ ตารางเมตร 
         (๑๓.๕.๗) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๒๕ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร 
         (๑๓.๕.๘) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๑๗๕ ตารางเมตร 
         (๑๓.๕.๙) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๗๕ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
      (๑๓.๕.๑๐) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
      (๑๓.๕.๑๑) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
          (๑๓.๖.๑) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๕๐ ตารางเมตร 
          (๑๓.๖.๒) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๕๑ ตารางเมตร 
แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
          (๑๓.๖.๓) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีมากกวา  
๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
(๑๓.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๔๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๖๐๐ 

 
๗๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
๙๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๕๐๐ 
 



-๑๔- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 (๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา  

หรือแพปลา 
(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
(๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะ
นําโรค 
(๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 
(๑๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)..............................................................................อายุ..........ป 

สัญชาติ..................... บานเลขท่ี..................... หมูท่ี........... ตรอก/ซอย................................................................ 
ถนน................................................................... แขวง/ตําบล............................................................................ 
เขต/อําเภอ....................................... เทศบาล/อบต. ...........................จังหวัด................................................... 
หมายเลขโทรศัพท.................................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (     ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.................................................................................... 
มีคนงาน..........คน ใชเครื่องจักรขนาด......แรงมา ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)........................................................ 
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๓) สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคล (ถามี) 
๔) บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๕.๑) ................................................................................................................................................. 
๕.๒) ............................................................................................................................................... 

๖) อ่ืน ๆ ...................................................................................................................................... 
      ๖.๑) ................................................................................................................................................. 
      ๖.๒) ................................................................................................................................................. 

 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผูขอรับใบอนุญาต 
           (...............................................................) 
 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 
  (     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ .......................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
  (     ) เห็นควรไมอนุญาต เนื่องจาก........................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 
     (ลงชื่อ)        เจาพนักงานสาธารณสุข 
            (...................................................) 
     ตําแหนง....................................................... 
              วันท่ี........../............/............... 
 
 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 
 

  (     ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
  (     ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
    (ลงชื่อ)       เจาพนักงานทองถ่ิน 
           (..................................................) 
    ตําแหนง....................................................... 
                      วันท่ี........../............/............... 
 

 
 



 

 

 

 

ใบอนุญาต 

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

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

 อนุญาตให........................................................................ สัญชาติ................ อยูบานเลขท่ี....................  

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

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

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

 ขอ ๑ ประกอบกิจการ.......................................................................ประเภท........................................  

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.............................................................................. ถนน......................................  

ตั้งอยูบานเลขท่ี........................ หมูท่ี.......... ตรอก/ซอย.......................................................................................  

ถนน....................................แขวง/ตําบล..................................... เขต/อําเภอ..................................................... 

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

มีพ้ืนท่ีประกอบการ...............ตารางเมตร ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด.............แรงมา จํานวนคนงาน............คน 

ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน................บาท (............................................................................) 

ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี....................... เลขท่ี............. ลงวันท่ี.......... เดือน............................... พ.ศ. ...............                   

 ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ 
 ขอ ๓ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

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

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

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

 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี............... เดือน............................................พ.ศ. ................. 

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

 
      (ลงชื่อ) 

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

                  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



-๒- 

 
 

รายการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

ว/ด/ป 
ท่ีอนุญาต 

ว/ด/ป 
ท่ีส้ินอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจาพนักงานทองถิ่น คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

คําเตือน 

๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 

๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

๓. หากไมขอตออายุใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในวันเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๒  

ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 



คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

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

      วันท่ี.............. เดือน................................... พ.ศ. .............. 
 
 ขาพเจา.....................................................................................อายุ...............ป สัญชาติ........................  

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

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

เทศบาล/อบต. .......................... จังหวัด......................... หมายเลขโทรศัพท..................................................  

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท............................................................................... 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี................ เลขท่ี............/................. ออกใหเม่ือวันท่ี........ เดือน...................พ.ศ. ............  

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) ...............................................................................................................  

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ประชาชน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ 

๓.๑ ................................................................................................................................................ 

๓.๒ ................................................................................................................................................ 

 ๔. เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ ประกาศกําหนด คือ 

 ................................................................................................................................................................ 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)     ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 
 ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข   คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(    ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต    (     ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ...................................... (     ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

 (ลงชื่อ)                              เจาพนักงานสาธารณสุข (ลงชื่อ)                              เจาพนักงานทองถ่ิน 

         (....................................)            (....................................) 
 
      วันท่ี........../.............../..................       วันท่ี........../.............../.................. 

 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

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

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

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

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

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

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท..........................................................................  

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)...........................................................................................................................................  

เนื่องจาก (     ) สูญหาย  (     ) ถูกทําลาย  (     ) ชํารุด  (    ) อ่ืน ๆ 

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ 

๓.๑ ....................................................................................................................................................... 

๓.๒ ....................................................................................................................................................... 

 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)     ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 

 

              คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

   (     ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (     ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
    (ลงชื่อ)           เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

   วันท่ี................/....................../.............................. 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


