
 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยายชา   
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงรายชื่อและคาธรรมเนียมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยายชา  วาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

ใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลยายชาและนายอําเภอสามพราน  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยายชา  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลยายชา  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยายชา  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน 

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยายชาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

    “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกจิการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น  ซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ   

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิด 

จากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ  ท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย  

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ   

ของสถานประกอบกิจการ  ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการ  ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการท่ีใหการดูแลและสรางสุขภาพ  

โดยบริการหลักที่จัดไว  ประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพ  และการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริม 

ประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร   
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โยคะ  และการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่น ๆ   

หรือไมก็ได  โดยทั้งนี้  บริการท่ีจัดไวจะตองไมขดัตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  และกฎหมาย 

วาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  “การประกอบกจิการใหบริการเล้ียงและดแูลเดก็ท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ 

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป  ท่ีบานของผูรับบริการ   

ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ  

ที่ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป)  ที่บานของผูรับบริการ  ทั้งนี้  

ไมวาการประกอบกจิการนั้นจะมสีถานท่ีรับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา  กิจการท่ีมีกระบวนการผลิต 

หรือกรรมวิธีการผลิตที่กอใหเกิดมลพิษหรือส่ิงที่ทําใหเกิดโรค  ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนที่อยูในบริเวณขางเคียงนั้น  ไมวาจะเปนเรื่องมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางเสียง  แสง   

ความรอน  ความส่ันสะเทือน  รังสี  ฝุนละออง  เขมา  เถา  เปนตน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลยายชา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลยายชา 

  (๖.๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๖.๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

     (๖.๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
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  (๖.๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๖.๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

     (๖.๒.๒)  การฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

     (๖.๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๖.๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

     (๖.๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง   

กระดูก  เขา  หนัง  ขน  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช 

เพ่ือเปนอาหาร 

     (๖.๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช   

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

     (๖.๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

  (๖.๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

สถานที่สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๖.๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิมหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

     (๖.๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

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

น้ําบูดู  ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึง 

     (๖.๓.๓)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

     (๖.๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก   

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

     (๖.๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
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     (๖.๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย   

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่นๆที่คลายคลึงกัน 

   (๖.๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึง 

   (๖.๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๖.๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๖.๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๖.๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๖.๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๖.๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  

   (๖.๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๖.๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๖.๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๖.๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา   

น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๖.๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๖.๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๖.๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๖.๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ 

   (๖.๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๖.๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๖.๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
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  (๖.๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   (๖.๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๖.๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๖.๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๖.๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๖.๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  (๖.๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๖.๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๖.๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๖.๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช   

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๖.๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๖.๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖.๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๖.๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๖.๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๖.๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําประหลัง  ขาวเปลือก  ออย   

ขาวโพด 

  (๖.๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

   (๖.๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๖.๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ 

ใบอนุญาต  ใน  (๖.๖.๑) 



 หนา   ๘๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖.๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๖.๑) 

   (๖.๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๖.๑) 

   (๖.๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๖.๑) 

   (๖.๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร 

  (๖.๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๖.๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๖.๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๖.๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครือ่งยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๖.๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

ดังกลาวดวย 

   (๖.๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๖.๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๖.๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๖.๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๖.๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

    (๖.๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๖.๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๖.๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
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   (๖.๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑจากไมหวาย  ชานออย 

   (๖.๘.๔)  การอบไม 

   (๖.๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖.๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๖.๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๖.๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๖.๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๖.๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๖.๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๖.๙.๓)  การประกอบกิจการการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนญุาตใน  (๖.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๖.๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๖.๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราว  สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖.๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖.๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๖.๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๖.๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๙.๑) 
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   (๖.๙.๑๐)  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๖.๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๖.๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

   (๖.๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๖.๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๖.๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๖.๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๖.๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย  การสาธารณสุข   

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

  (๖.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๖.๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๖.๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๖.๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   (๖.๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

   (๖.๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖.๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๖.๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 
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   (๖.๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บดหรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑๑.๒) 

   (๖.๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖.๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดษิฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  

   (๖.๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๖.๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๖.๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๖.๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๖.๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๖.๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๖.๕) 

  (๖.๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๖.๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๖.๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๖.๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรอืผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๖.๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๖.๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๗.๑) 

   (๖.๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก   

เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัสดุที่คลายคลึง 

   (๖.๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๖.๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๖.๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๖.๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัสดุ 

ที่คลายคลึง 



 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖.๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัสดุที่คลายคลึง 

   (๖.๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๖.๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๖.๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๖.๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๖.๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๖.๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๖.๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๖.๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๖.๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖.๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๖.๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖.๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๖.๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

   (๖.๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๖.๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

   (๖.๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๖.๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๖.๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๖.๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 



 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึง 

ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้  

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน   

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

    (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 



 หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท  

มูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย  

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร  หรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  เปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ   

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 



 หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน   

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการ

ควบคุมและปองกันมิใหเกดิผลกระทบ  จนเปนเหตุราํคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัย 

บริเวณใกลเคียง 

 

หมวด  ๕ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ   

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (กรณีเขาขายประกอบกิจการโรงงาน) 

  (๕)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครกใหพนไปจากท่ีนั้น

ไดโดยสะดวก  ลักษณะไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๒)  ตองทํารางระบายน้ํา  และรางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบอซึ่งรับน้ําโสโครกดวยวัตถุ  

มีลักษณะเรียบรอย  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําและรางระบายน้ํารวมทั้งบอตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอน 

แกผูที่ใชน้ําในทางสาธารณะ  หรือแกผูท่ีพักอาศัยใกลเคียง 

  (๔)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุข  เห็นวาสถานที่ใดจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร 

เพ่ือปองกันมิใหน้ํารั่ว  หรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอขังน้ําโสโครก  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา   

เครื่องปองกันควัน  มูลเถา  กล่ินไอ  หรือส่ิงอื่นใดอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง  ตองปฏิบัติใหเปนไป 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    (๕)  ตองใหมีแสงสวางและชองระบายลมเพียงพอ 

    (๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคานั้น 

    (๗)  ตองจัดใหมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปนเปอนท่ีถูกสุขลักษณะ 

    (๘)  ตองมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะและใหเพียงพอ  แกจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น  

จะตองอยูในท่ีซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

    (๙)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางพอ 

    (๑๐)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ี   

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๑)  การปฏิบัติอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 



 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือแจง 

คํา ส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ   

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน   

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอน 

ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป   

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๔  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลยายชาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน   

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลยายชา 

ขอ  ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนุญาตเปนไปตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลยายชา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๕  ใหผูท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับตําบลยายชา  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งมีกอนขอบญัญตัินีม้ีผลบังคับใช  ใหประกอบกิจการนั้นตอไปจนกวาใบอนญุาตนั้นส้ินอายุ   

และใหมาดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตฉบับเดิมส้ินอายุ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วาสนา  กล่ินพยอม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลยายชา   

 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยายชา 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท)

๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์
๑.๑ การเพาะพันธ์ุ  เลี้ยง  และอนุบาลสัตว์ทุกชนิด

 ๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก 
       ๑)  ต้ังแต่ ๑๐ – ๒๐ ตัว ๒๐๐
       ๒)  ต้ังแต่ ๒๑ – ๕๐ ตัว ๕๐๐
       ๓)  ต้ังแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐
       ๔)  ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป ๒,๐๐๐
   ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ปีก 
       ๑)  ต้ังแต่ ๕๐ – ๒๐๐ ตัว ๓๐๐
       ๒)  ต้ังแต่ ๒๐๑ – ๕๐๐ ตัว ๖๐๐
       ๓)  ต้ังแต่ ๕๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ตัว ๑,๒๐๐
       ๔)  ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ ตัว ๒,๐๐๐
       ๕)  ต้ังแต่ ๒๐,๐๐๑ ตัว ขึ้นไป ๓,๐๐๐
 ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตว์นํ้า    
       ๑)  ต้ังแต่ ๔๐๐ – ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐
       ๒)  ต้ังแต่ ๑,๖๐๑ – ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐
       ๓)  ต้ังแต่ ๔,๘๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐
 ๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
       ๑)  ต้ังแต่ ๑๐๐ – ๔๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐
       ๒)  ต้ังแต่ ๔๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐

๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ี  จะมี 
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

๓,๐๐๐ 

๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
๒.๑ การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย 

ในตลาด  

   ๒.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐
   ๒.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๒,.๐๐๐



-๒- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท)

๒.๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ๒,๐๐๐
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก  หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๒,๐๐๐
๒.๔ การเคี่ยวหนัง เอ็น  หรือไขสัตว์ ๑,๐๐๐
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขาหนัง 

ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่
เพ่ือเป็นอาหาร

 

   ๒.๕.๑ ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
   ๒.๕.๒ ผลิตโดยใช้เครื่องจักร ๓,๐๐๐

๒.๖ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ 
ของอาหารสัตว์

 

   ๒.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐
   ๒.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐

๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง ๒,๐๐๐
๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 

สถานที่สะสมอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภค 
ในครัวเรือน 

 

๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว  
นํ้าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  

   ๓.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐
   ๓.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๓,๐๐๐

๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ นํ้าปลา หอยดอง นํ้าเคย  
นํ้าบูดู ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน

 

   ๓.๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐
   ๓.๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๓,๐๐๐

๓.๓ การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผลไม ้หรือพืชอย่างอ่ืน ๑,๕๐๐ 
๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด น่ึง ต้ม 

ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด
๕๐๐ 

๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน ๑,๕๐๐ 
๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น

เก้ียมอ๋ี เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 



-๓- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท)

   ๓.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๘๐๐ 
   ๓.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร  ตํ่ากว่า  ๕๐๐  แรงม้า ๓,๐๐๐ 
   ๓.๖.๓ โดยใช้เครื่องจักร  ต้ังแต่  ๕๐๐  แรงม้าขึ้นไป ๕,๐๐๐ 

๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึง  
   ๓.๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
   ๓.๗.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

๓.๘ การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
   ๓.๘.๑ โดยใช้เครื่องจักร  ตํ่ากว่า  ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
   ๓.๘.๒ โดยใช้เครื่องจักร  ต้ังแต่  ๕ - ๕๐๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 
   ๓.๘.๓ โดยใช้เครื่องจักร  มากกว่า  ๕๐๐  แรงม้าขึ้นไป ๓,๕๐๐ 

๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้านม หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ ๒,๐๐๐ 
๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์ 

เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
๕,๐๐๐ 

๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม  
   ๓.๑๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๓.๑๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
   ๓.๑๒.๑  การค่ัวกาแฟเพ่ือการขายปลีก ๓๐๐ 
   ๓.๑๒.๒  การค่ัวกาแฟเพ่ือการขายส่ง ๒,๕๐๐ 

๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  
   ๓.๑๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๓.๑๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๑,๕๐๐ 

๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ นํ้าส้มสายชู  
ข้าวหมาก นํ้าตาลเมา 

 

 ๓.๑๔.๑  การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์  
       ๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓,๐๐๐ 
       ๒) โดยใช้เครื่องจักร  ไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า ๕,๐๐๐ 
       ๓) โดยใช้เครื่องจักร  มากกว่า  ๑๐  แรงม้า ๑๐,๐๐๐ 
 ๓.๑๔.๒  การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ้าส้มสายชู  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค 

           ในครัวเรือน 
๒,๐๐๐ 



-๔- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท)

๓.๑๕ การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ  
    ๓.๑๕.๑ การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค ๓,๐๐๐ 
    ๓.๑๕.๒ การผลิตนํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ  ตู้ละ ๑๐๐ 

๓.๑๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ หรือขนส่งนํ้าแข็ง  
   ๓.๑๖.๑ โดยใช้เครื่องจักร  ต้ังแต่  ๕ – ๑๐  แรงม้า ๑,๐๐๐ 
   ๓.๑๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร  มากกว่า  ๑๐  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าจากพืช ผัก ผลไม้ 
เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด

 

   ๓.๑๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๓.๑๗.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
   ๓.๑๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๓.๑๘.๒ โดยใช้เครื่องจักร  ตํ่ากว่า  ๕๐๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
   ๓.๑๘.๓ โดยใช้เครื่องจักร  ต้ังแต่  ๕๐๐  แรงม้าขึ้นไป ๕,๐๐๐ 

๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร ๓,๐๐๐ 
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเช่ือม  

   ๓.๒๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๓.๒๐.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ แบะแซ ๕,๐๐๐ 
๓.๒๒ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ๑,๐๐๐ 
๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๒,๐๐๐ 
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  

   ๓.๒๔.๑ โดยใช้เครื่องจักร  ต้ังแต่  ๕ – ๑๐  แรงม้า ๑,๐๐๐ 
   ๓.๒๔.๒ โดยใช้เครื่องจักร  มากกว่า  ๑๐  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาด 
 

๔.๑ การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา ๑,๐๐๐ 
๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมท้ังสบู่ที่ใช้กับ

ร่างกาย 
 

   ๔.๒.๑ โดยใช้เครื่องจักร  ตํ่ากว่า  ๕  แรงม้า ๑,๐๐๐ 



-๕- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท)

   ๔.๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร  ต้ังแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๕,๐๐๐ 
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๒,๐๐๐ 
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ  

   ๔.๕.๑  ใช้แรงงานคน ๑,๐๐๐ 
   ๔.๕.๒  ใช้เครื่องจักร  
         ๑)  ตํ่ากว่า  ๒๐  แรงม้า ๒,๐๐๐ 
         ๒)  ต้ังแต่  ๒๐  แรงม้าขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  

๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช ๒,๐๐๐ 
๕.๒ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ ๒,๐๐๐ 
๕.๓ การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
๒,๐๐๐ 

๕.๔ การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
   ๕.๔.๑  วันละ  ๑ – ๑๐  เกวียน ๑,๐๐๐ 
   ๕.๔.๒  วันละ  ๑๑ – ๓๐  เกวียน ๒,๐๐๐ 
   ๕.๔.๓  วันละต้ังแต่  ๓๑ – ๕๐ เกวียน ๔,๐๐๐ 
   ๕.๔.๔  วันละต้ังแต่  ๕๑  เกวียนขึ้นไป ๖,๐๐๐ 

๕.๕ การผลิตยาสูบ  
   ๕.๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๑๐๐ 
   ๕.๕.๒ โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๒๐๐ 

๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
   ๕.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐ 
   ๕.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร   ๒,๐๐๐ 

๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย  
   ๕.๗.๑  การผลิตปุ๋ย ๒,๐๐๐ 
   ๕.๗.๒  การสะสมปุ๋ย ๑,๐๐๐ 

๕.๘ การผลิตเส้นใยจากพืช ๓,๐๐๐ 
๕.๙ การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําประหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด ๔,๐๐๐ 
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ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท)

๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  
๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ

หรือแร่ 
 

   ๖.๑.๑  ตํ่ากว่า  ๕๐  แรงม้า ๒,๐๐๐ 
   ๖.๑.๒  ต้ังแต่  ๕๐  แรงม้าขึ้นไป ๔,๐๐๐ 

๖.๒ การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต  
ใน ๖.๑ 

๕,๐๐๐ 

๖.๓ การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ  
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑

 

   ๖.๓.๑  ตํ่ากว่า  ๕  แรงม้าลงมา ๑,๕๐๐ 
   ๖.๓.๒  ต้ังแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๓,๐๐๐ 

๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑

๒,๐๐๐ 

๖.๕ การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต  
ใน ๖.๑ 

 

   ๖.๕.๑  ติดต้ังตํ่ากว่า  ๑  แรงม้า ๕๐๐ 
   ๖.๕.๒  ติดต้ังต้ังแต่ตํ่ากว่า  ๑ - ๒  แรงม้า ๑,๐๐๐ 
   ๖.๕.๓  ติดต้ังมากกว่า  ๒  แรงม้าขึ้นไป ๑,๒๐๐ 

๖.๖ การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือกหรือล้างแร่ ๕,๐๐๐ 
๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

๗.๑ การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๒,๐๐๐ 
๗.๒ การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ๕,๐๐๐ 
๗.๓ การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบ 

ปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
๑,๕๐๐ 

๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้ 
บริการ หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือปรับปรุง 
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย

๒,๐๐๐ 

๗.๕ การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ ๑,๕๐๐ 
๗.๖ การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ ๒,๕๐๐ 
๗.๗ การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  

   ๗.๗.๑  รถจักรยาน,  รถจักรยานยนต์ ๕๐๐ 
   ๗.๗.๒  รถยนต์,  รถบรรทุก ๑,๐๐๐ 
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ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท)

๗.๘ การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ ๑,๐๐๐ 
๗.๙ การสะสม การซ่อมเคร่ืองกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 

ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกลเก่า
๑,๕๐๐ 

๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ  
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๒,๐๐๐ 
๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  

   ๘.๒.๑  ตํ่ากว่า  ๕  แรงม้าลงมา ๑,๐๐๐ 
   ๘.๒.๒  ต้ังแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๘.๓ การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้หวาย ชานอ้อย 

 

   ๘.๓.๑  ตํ่ากว่า  ๕  แรงม้าลงมา ๑,๐๐๐ 
   ๘.๓.๒  ต้ังแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๘.๔ การอบไม้ ๔,๐๐๐ 
๘.๕ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป ๒,๐๐๐ 
๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  

   ๘.๖.๑  ตํ่ากว่า  ๕  แรงม้าลงมา ๑,๐๐๐ 
   ๘.๖.๒  ต้ังแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ๕,๐๐๐ 
๘.๘ การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน  

   ๘.๘.๑  นํ้าหนัก  ๕๐๐ – ๒,๐๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐ 
   ๘.๘.๒  ต้ังแต่  ๒,๐๐๑  กิโลกรัมขึ้นไป ๑,๕๐๐ 
๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  

๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

 

   ๙.๑.๑  โดยมีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 
   ๙.๑.๒  โดยมีพ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๔,๐๐๐ 
๙.๓ การประกอบกิจการการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้นับใบอนุญาต

ใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๑,๐๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ใน ๙.๑ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๑,๐๐๐ 
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ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท)

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ 
พักช่ัวคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 

 

   ๙.๕.๑  มีห้องพักไม่เกิน  ๒๐  ห้อง ๑,๐๐๐ 
   ๙.๕.๒  มีห้องพักต้ังแต่  ๒๑ – ๕๐  ห้อง ๓,๐๐๐ 
   ๙.๕.๓  มีห้องพักต้ังแต่  ๕๑  ห้องขึ้นไป ๕,๐๐๐ 

๙.๖ การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ
อ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

   ๙.๖.๑  มีห้องพักไม่เกิน  ๑๐  ห้อง ๕๐๐
   ๙.๖.๒  มีห้องพักต้ังแต่  ๑๑ - ๒๐  ห้อง ๑,๐๐๐ 
   ๙.๖.๓  มีห้องพักต้ังแต่  ๒๑ – ๕๐ ห้อง ๓,๐๐๐ 
   ๙.๖.๔  มีห้องพักต้ังแต่  ๕๑  ห้องขึ้นไป ๕,๐๐๐ 

๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐ 
๙.๘ การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ

หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
๒,๐๐๐ 

๙.๙ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙.๑

๑,๐๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

๒,๐๐๐ 

๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน 
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

   ๙.๑๑.๑  สถานที่เสริมสวยหรือแต่งผม  มีเก้าอ้ีแต่งผมไม่เกิน  ๓  ตัว ๕๐๐ 
   ๙.๑๑.๒  สถานที่เสริมสวยหรือแต่งผม  มีเก้าอ้ีแต่งผมเกิน  ๓  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ๕๐๐ 
๙.๑๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก ๑,๐๐๐ 
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  

   ๙.๑๔.๑  สวนสนุก  โบว์ลิ่ง ๑,๐๐๐ 
   ๙.๑๔.๒  ตู้เกม ตู้ละ ๒,๐๐๐ 

๙.๑๕ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๕๐๐ 
๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  

   ๙.๑๖.๑  สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  ๑,๐๐๐ 
   ๙.๑๖.๒  สนามกอล์ฟ ๒,๐๐๐ 
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ข้อ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท)

๙.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 

๑,๐๐๐

๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย ๑,๐๐๐
๙.๑๙ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ๑,๐๐๐
๙.๒๐ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ๑,๐๐๐
๙.๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว ๑,๐๐๐
๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 

๑๐.๑ การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก
   ๑๐.๑.๑  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  ต้ังแต่  ๑๑  ก่ีขึ้นไป ๕๐๐
   ๑๐.๑.๒  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร ๒,๔๐๐

๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
   ๑๐.๒.๑  ต้ังแต่  ๑ – ๑๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐
   ๑๐.๒.๒  ต้ังแต่  ๑๐๑ – ๕๐๐  กิโลกรัม  ๑,๐๐๐
   ๑๐.๒.๓  ต้ังแต่  ๕๐๑  กิโลกรัมขึ้นไป ๑,๕๐๐

๑๐.๓ การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร ๓,๐๐๐
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๒,๐๐๐
๑๐.๕ การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐
๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ ๓,๐๐๐
๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐
๑๐.๘ การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕,๐๐๐
๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
   ๑๑.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร  ๔๐๐
   ๑๑.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร   ๓,๐๐๐

๑๑.๒ การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐
๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๓,๐๐๐
๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด

หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑.๒
   ๑๑.๔.๑  นํ้าหนักน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐
   ๑๑.๔.๒  นํ้าหนักต้ังแต่  ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๐๐๐



-๑๐- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท)

   ๑๑.๔.๓  นํ้าหนักเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

   ๑๑.๕.๑  จักรเจียระไน  ๑ – ๒  ตัว ๕๐๐ 
   ๑๑.๕.๒  จักรเจียระไน  ๓ – ๔  ตัว ๑,๐๐๐ 
   ๑๑.๕.๓  จักรเจียระไน  ๕  ตัวขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
   ๑๑.๖.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๑๑.๖.๒  โดยใช้เครื่องจักรตํ่ากว่า  ๕  แรงม้า ๑,๐๐๐ 
   ๑๑.๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๑๑.๗ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๓,๐๐๐ 
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม ๓,๐๐๐ 
๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๓,๐๐๐ 
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย ๒,๐๐๐ 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๒,๐๐๐ 
๑๑.๑๒ การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๕
๒,๐๐๐ 

๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  
๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย ๓,๐๐๐ 
๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  

   ๑๒.๒.๑  การผลิต การบรรจุ ๔,๐๐๐ 
   ๑๒.๒.๒  การสะสม  ๑,๕๐๐ 
   ๑๒.๒.๓  การขนส่ง ๒,๐๐๐ 

๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
   ๑๒.๓.๑  น้อยกว่า  ๑๐๐  ลิตร การขนส่ง ๓๐๐ 
   ๑๒.๓.๒  จํานวนต้ังแต่  ๑๐๐ – ๑,๐๐๐  ลิตร ๑,๐๐๐ 
   ๑๒.๓.๓  จํานวนเกินกว่า  ๑,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป 

 
๓,๐๐๐ 

๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก ๒,๐๐๐ 
๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗.๑ ๑,๐๐๐ 



-๑๑- 
 

ข้อ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท)

๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   
เบเกอร์ไลท์  หรือวัสดุที่คล้ายคลึง

   ๑๒.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร  ๑,๐๐๐
   ๑๒.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร   ๒,๕๐๐

๑๒.๗ การโม่ สะสม หรือบดชัน 
   ๑๒.๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร  ๑,๐๐๐
   ๑๒.๗.๒ โดยใช้เครื่องจักร   ๒,๕๐๐

๑๒.๘ การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมสี ๓,๐๐๐
๑๒.๙ การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์

   ๑๒.๙.๑  ฟิล์มรูปถ่าย ๑,๐๐๐
   ๑๒.๙.๒  ฟิล์มภาพยนตร์ ๕,๐๐๐

๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๒,๐๐๐
๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๒๐๐
๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแข็งแห้ง ๒,๐๐๐
๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 
๒,๐๐๐

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๒,๐๐๐
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค

   ๑๒.๑๖.๑  การผลิต  การบรรจุ  การขนส่ง ๓,๐๐๐
   ๑๒.๑๖.๒  การสะสม  เน้ือที่ไม่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐
   ๑๒.๑๖.๓  การสะสม  เน้ือที่ไม่เกิน  ๓๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐
   ๑๒.๑๖.๔  การสะสม  เน้ือที่ต้ังแต่  ๑๐๑  ตารางเมตร ๓,๐๐๐

๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
   ๑๒.๑๗.๑  การผลิต  การบรรจุ ๔,๐๐๐
   ๑๒.๑๗.๒  การสะสม ๑,๐๐๐

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 
๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร

   ๑๓.๑.๑  กําลังต้ังแต่  ๕  แรงม้าลงมา ๑,๐๐๐
   ๑๓.๑.๒  กําลังเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๕๐๐



-๑๒- 
 

ข้อ ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(บาท) 

๑๓.๒ การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

   ๑๓.๒.๑  การผลิต ๒,๐๐๐
   ๑๓.๒.๒  การซ่อม ๑,๐๐๐ 

๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๒,๐๐๐
๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร ๕๐๐
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

   ๑๓.๕.๑  พ้ืนที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๕๐๐
   ๑๓.๕.๒  พ้ืนที่ต้ังแต่  ๕๑ – ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐
   ๑๓.๕.๓  พ้ืนที่ต้ังแต่  ๑๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   ๑๓.๖.๑  พ้ืนที่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐
   ๑๓.๖.๒  พ้ืนที่ต้ังแต่  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐
   ๑๓.๖.๓  พ้ืนที่ต้ังแต่  ๑,๐๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป ๕,๐๐๐

๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๓,๐๐๐
 

๑๓.๘ การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๒,๐๐๐
  ๑๓.๙ การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา ๕,๐๐๐ 
๑๓.๑๐ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร ๒,๕๐๐ 
๑๓.๑๑ การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค ๒,๕๐๐ 
๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ๓,๐๐๐ 
๑๓.๑๓ การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ๓,๐๐๐ 

 
 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่          เลขที่           ปี              . 
  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ                                             อายุ                    ปี 
สัญชาติ                      เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี                                         อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี 
                                                ตรอก/ซอย                                      ถนน                              .        
หมู่ที่               ตําบล/แขวง                                           อําเภอ/เขต                                          .        
จังหวัด                           โทรศัพท์                                           โทรสาร                                    .     
  ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท                                                     . 
ลําดับที่                   ค่าธรรมเนียม                                                                               บาท  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........................เลขที่.......................ลงวันที่.......................เดือน...........................พ.ศ........................ 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า                                          พ้ืนที่ประกอบการ                            ตารางเมตร 
กําลังเคร่ืองจักร                                   แรงม้า  จํานวนคนงาน                                                          คน   
ต้ังอยู่ ณ เลขที่                             หมู่ที่                   ตรอก/ซอย                        ถนน                           . 
ตําบล                                    อําเภอ                                              จังหวัด                                     . 
โทรศัพท์                                                โทรสาร                                     . 
  ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 

(๑)                                                                                                       . 
 

(๒)                                                                                                       . 
 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่                เดือน                         พ.ศ.                 . 
    
    ออกให้ ณ วันที่              เดือน                        พ.ศ.               . 

 
 

    (ลายมือช่ือ)                                                . 
        (                                )                 

                            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
คําร้องขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

        เขียนที่         . 
                          วันที่       เดือน                    พ.ศ.               . 
 

เรียน เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                     อายุ                    ปี 
เช้ือชาติ                          สัญชาติ                        อยู่บ้านเลขที่                                หมู่ที่                     . 
ซอย                        ถนน                          ตําบล                             อําเภอ                                     .  
จังหวัด                                          โทรศัพท์                                                                                 . 

ขอย่ืนเร่ืองราวต่อพนักงานท้องถิ่น     เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ประเภท                                                                                                                                   . 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบการว่า                                                                  ต้ังอยู่เลขที่                       . 
หมู่ที่               ซอย                             ถนน                              ตําบล                 อําเภอ                  .    
จังหวัด                    โทรศัพท์                                                พ้ืนที่ประกอบการ            ตารางเมตร 
กําลังเคร่ืองจักร                                     แรงม้า       จํานวนคนงาน                                คน 
และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือ 
  ๑.                                                                                                                    . 
  ๒.                                                                                                                    . 
  ๓.                                                                                                                    . 

    ๔.                                                                                                                    . 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในคําร้องน้ีเป็นความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติว่าด้วย
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎระเบียบ
และเง่ือนไข  หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลยายชาทุกประการ 
 

 
      (ลงช่ือ)                                                     ผู้ขออนุญาต 

             (                                               ) 
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คําขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
          

       เขียนที ่                . 
                            วันที่          เดือน                           พ.ศ.                   . 

 
เรียน เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                           อายุ                       ปี 

เช้ือชาติ                           สัญชาติ                         อยู่บ้านเลขที่                            หมู่ที่                   . 
ซอย                       ถนน                             ตําบล                              อําเภอ                               . 
จังหวัด                                    โทรศัพท์                                                                                    . 

ขอย่ืนเรื่องราวต่อพนักงานท้องถิ่น  เพ่ือขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท                                                                                                                                 . 
ช่ือสถานที่ประกอบการ                                                              ต้ังอยู่เลขที่                                    . 
หมู่ที่             ซอย                             ถนน                             ตําบล                   อําเภอ                . 
จังหวัด                     โทรศัพท์                                                พ้ืนที่ประกอบการ            ตารางเมตร 
กําลังเคร่ืองจักร                                     แรงม้า       จํานวนคนงาน                                คน 
และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือ 

๑.                                                                                                                   . 
๒.                                                                                                                   . 
๓.                                                                                                                   . 
๔.                                                                                                                   . 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริง  และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง
กฎระเบียบและเง่ือนไข  หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลยายชาทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)                                                     ผูข้ออนุญาต 

                   (                                                     ) 



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

      ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)...................................................................................................................................... 
               เป็นบุคคลธรรมดา อายุ...............ปี สัญชาติ......................... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนท่ี      อยู่บ้านเลขท่ี..................................................... 
หมู่ท่ี..................... ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................โทรศัพท์................................โทรสาร...................................................... 
              เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเม่ือ................................................................. 
มีสํานักงานอยู่เลขท่ี...........................หมู่ท่ี...............ตรอก / ซอย.................................ถนน............................................................ 
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................โทรศัพท์............................................. 
โทรสาร....................................โดยผู้มีอํานาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ท่ี...................... 
ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด................................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร.......................................................................... 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................................หมู่ท่ี....................... 
ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.......................................... 

    เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มท่ี......................... 
เลขท่ี.......................ปี.......................ประกอบกิจการ...........................................................ซ่ึงเปน็กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท.....................................................ลําดับท่ี.........................โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า................................................... 
สถานท่ีต้ังเลขท่ี..........................................หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................ 
แขวง................................................เขต......................................................กรุงเทพมหานคร      โทรศัพท์.....................................
โทรสาร.........................................กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม...........................แรงม้า (กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการให้ระบุ 
จํานวนห้อง..................ห้อง หรือจํานวนท่ีนั่ง.......................ท่ีนั่ง         กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบจุํานวนตัว
.................ตัว)     จํานวนคนงาน...........คน อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี............ตารางเมตร 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เนื่องจากใบอนุญาต
ของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น   สูญหาย   ถูกทําลาย  ชํารุดในสาระสําคัญ โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา 
ดังนี้ 

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
  ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นท่ีต้ังสถานประกอบการ 
  ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
                       (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
          ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  ๖. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิใน 
          อาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการ) 



 
- ๒ - 

 
  ๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ 
          อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
  ๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๙. กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ ให้นําใบอนุญาตเดิมท่ีชํารุดนั้นมาแสดง 
  ๑๐. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................... 
            .......................................................................................................................................................................... 
 
 ขอรับรองว่า  ข้อความใบแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                                       (ลงชื่อ)................................................ผู้รับใบอนุญาต 
                                                                              (................................................) 
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