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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง   
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  วาดวยการควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลแพรกหนามแดงโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

และนายอําเภออัมพวา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๓๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลแพรกหนามแดงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน   

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  ๒. กิจการที่เกี่ยวของกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆา  หรือการชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาด   
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   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา   

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอืน่ ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวธิีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรปู  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา   

ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผักผลไม  

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)  การผลิตขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานม 
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   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาชง  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  น้ําจากพืชผัก   

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะชนิดอื่นใด 

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ 

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็น 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ังสบู

ที่ใชกับรางกาย 

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  
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  ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันพืช 

   (๒)  การลาง  รม  อบ  การรม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช   

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุย  หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะ  หรือแร 

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต   

ใน  ๖ (๑) 

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖ (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด 

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖ (๑) 

   (๕)  การขัด  ลาง  โลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๖ (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร 

  ๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
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   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ   

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกา  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  สําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไมหวาย  ชานออย 

   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบการกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด   
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   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาต

ใน  ๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙)  การประกอบกจิการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต 

เปนการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๙ (๑)   

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
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   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การพิมพผาและส่ิงทออื่น ๆ 

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หินดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับในอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 
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   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด 

ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖ (๕)   

  ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๗ (๑) 

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมถายรูปหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสง  ดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
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  ๑๓. กิจการอื่น ๆ 

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยเครื่องจักร 

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาต 

 

ขอ ๖ ผูประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชประกอบการและมาตรการ 

ปองกันอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใด 

ดําเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  ในเขตองคการบริหารสวนตาํบลแพรกหนามแดง  ในลักษณะ 

ที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๘ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัติ

ตําบลนี้ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่ 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงกําหนด 

ขอ ๙ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชประกอบกิจการใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ   

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมรั่ว   

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดอืดรอนแกผูใชน้าํในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัยใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร   

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมันใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน   

ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนทีท่ําการอยูในสถานทีน่ัน้   

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล 

และส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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  (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวที่ขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหไดสุขลักษณะ   

  (๑๑)  สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่   

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

ขอ ๑๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๙  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.  ๒ 

ขอ ๑๑ ผูประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม

ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ 

ของการประกอบการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ 

ถาวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูท่ีไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้น 

ไดในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบล 

แพรกหนามแดง 
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ขอ  ๑๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ  ๑๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชสําหรบักิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแหงเดยีว  ถาประกอบ

กิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียวประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ  ๑๕  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลแพรกหนามแดง 

ขอ  ๑๖  การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๓  กอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมใหตอใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก 

รอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๗  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการคา 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ  ๑๘  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ี 

ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
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  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูที่ไดรับมอบหมายเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลง  เลมที่  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือรายละเอียดใด ๆ    

ใหผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ถือปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 

ที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได 

ขอ ๒๓ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๒ 

  (๓)  คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ. ๔ 

 

หมวด  ๓ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัต ิ

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะที่ระบุไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 
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ขอ  ๒๕  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้บังคับใช  ผูดําเนินการตามประเภท   

ที่ขอบัญญัตินี้กําหนดเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะท่ีเปนการคาโดยไมไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๙  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ  ๒๖  ผูดําเนินกิจกรรมทีต่องมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ผูใดฝาฝน  ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขทั่วไปที่กําหนดไวในขอ  ๕  ขอ  ๘  และขอ  ๑๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ  ๒๗  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะที่ระบุไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีสมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ  ๒๘  บรรดาความผิดซึง่ผูใดฝาฝนตามขอบัญญัตนิี้  หากไดชําระคาปรบัเตม็จํานวนตามอตัรา  

ที่กําหนดไวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือใหถือวาไดปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้แลว 

ขอ  ๒๙  ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต 

ตามขอ  ๒๑  มีความผิดระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ  ๓๐  ใหผูประกอบกิจการตามขอ  ๕  อยูกอนวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ทวีป  อมศิริ   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแพรกหนามแดง     



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  

เลขที ่ ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมรายป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

กิจการที่เก่ียวกับสัตวเลี้ยง 
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง การอนุบาลสัตวทุกชนิด 
    ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ 
       เกินกวา ๑๐ - ๒๐ ตัว 
       เกินกวา ๒๐ ตัวขึ้นไป 
    ข. การเลี้ยงสุกร 
       เกินกวา ๑๐ - ๕๐ ตัว 
       เกินกวา ๕๐ - ๑๐๐ ตัว 
       เกินกวา ๑๐๐ ตัวขึ้นไป 
    ค. การเลี้ยงแพะ แกะ 
       เกินกวา ๑๐ - ๒๐ ตัว 
       เกินกวา ๒๐ - ๔๐ ตัว 
       เกินกวา ๔๐ ตัวขึ้นไป 
    ง. การเลี้ยงไก เปด หาน 
       เกินกวา ๕๐ - ๑๐๐ ตัว 
       เกินกวา ๑๐๐ - ๓๐๐ ตัว 
       เกินกวา ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 
    จ.การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจ 
อ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชน 
เขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการน้ัน ทัง้น้ี ไมวา 
จะเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม 
หรือไมก็ตาม 
กิจการเก่ียวกับสัตวและผลติภัณฑ 
(๑) การฆาหรอืการชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด 
    ก. ไมเกินครั้งละ ๒๕ ตัว 
    ข. เกินกวาครั้งละ ๒๕ ตัว 
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรอืช้ินสวนของสัตวที่ยังมิได
แปรรูป 
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 
 

 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
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๓ 

(๕) การผลิตสิง่ของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จาก
เปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว หรือ 
สวนอ่ืน ๆ ของสัตวจากการตม น่ึง ตาก เผา  
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทํา
การอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหน่ึงสวนใดของสัตว
หรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ
อาหารสัตว 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
กิจการเก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม ยกเวน 
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริก
ปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว นํ้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิด 
ตาง ๆ 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง 
จากสัตว ไดแก นํ้าปลา ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม 
ปลาชอน แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป นํ้าปลา หอยดอง 
นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง   
แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 

 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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 (๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือ
สัตวโดยการตาก บด น่ึง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด 
อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกช้ิน 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเสนหมี่ ขนมจีน 
กวยเต๋ียว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอ๋ี เน้ือสัตวเทียม 
หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือ
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ทีค่ลายคลึงกัน 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๘) การผลิตขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 
ขนมอบอ่ืน ๆ 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ นํ้านม หรือ
ผลิตภัณฑจากนํ้านมสัตว 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม   
เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม และ
ผลิตภัณฑเนยผสม 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๑๑) การผลิตไอศกรีม 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
 

 

 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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 (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง 
หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล 
สุรา เบียร ไวน นํ้าสมสายชู ขาวหมาก นํ้าตาลเมา  
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๑๕) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเครื่อง
อัตโนมัติ  
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงนํ้าแข็ง 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน 
นํ้าโวดา นํ้าจากพืช ผัก ผลไม เครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ บรรจุ
กระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุ
กระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสาร 
ปรุงแตงอาหาร 
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุนํ้าตาล นํ้าเช่ือม 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 
    ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข. ทําโดยใชเครื่องจักร 
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวนํ้า ที่ไมใชเปนสวนหน่ึง
ของกิจการหองเย็น 
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
 

 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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๑,๐๐๐ 
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๒,๐๐๐ 
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๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

กิจการเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย 
เครื่องสาํอาง ผลิตภัณฑทาํความสะอาด 
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรอืบรรจุยา 
(๒) การผลิต บรรจุ ยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูที่ใชกบัรางกาย 
(๓) การผลิต บรรจุสําลี หรอืผลิตภัณฑจากสําล ี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออม
สําเร็จรูป 
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู นํ้ายาทําความสะอาดหรือ
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุนํ้ามันจากพืช 
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู 
แปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุ
ขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไป
ผลิตปุย 
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช 
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลผลิตของมันสาํปะหลัง 
ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 
กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร 
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ 
หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยแรหรือโลหะ 
(๒) การถลุงแร การหลอม หรอืหลอโลหะทุกชนิด 
ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัด
โลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการ
ที่ไดรับอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก 
โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการที่ไดรับ
อนุญาตใน ๖ (๑) 
 

 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
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๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 

 (๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี 
ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 
กิจการที่เก่ียวกับยานยนตเครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกัน
สนิมยานยนต 
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๓) การซอม ปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล 
ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบ
ธุรกิจน้ันมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร 
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
(๕) การลาง ขดั เคลือบสี หรอือัดฉีดยานยนต 
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรรี่ 
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เช่ือมยางยานยนต หรือ 
ต้ังศูนยถวงลอ 
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร 
หรือเครื่องกลเกา 
กิจการที่เก่ียวกับไมหรือกระดาษ 
(๑) การผลิตไมขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไม
ดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลอืบเงาหรือสี แตงสําเร็จ
สิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 
(๔) การอบไม 
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุธูป 
(๖) การผลิตสิง่ของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ
อ่ืนใดดวยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
(๘) การเผาถานหรือสะสมถาน 
 

 

๒,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
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๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปน 
การใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปน 
การใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน ๙ (๑) หรอื 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า  
อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาต 
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรม
ที่จัดไวเพ่ือใหบริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือ
บุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน 
    ก. ไมเกิน ๑๐ หอง 
    ข. เกินกวา ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง 
    ค. เกินกวา ๒๐ หอง  
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา 
หรือหองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
    ก. ไมเกิน ๑๐ หอง 
    ข. เกินกวา ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง 
    ค. เกินกวา ๒๐ หอง 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง 
รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดง
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๙) การประกอบกิจการสระวายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ
อนุญาตใน ๙ (๑)  
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรอื             
โรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 

 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
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๑๐ 
 
 
 
 
 

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแต
กิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
    ก. ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไมเกิน ๓ คน 
    ข. ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ๓ - ๕ คน  
    ค. ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกินกวา ๕ คน 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมนํ้าหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอม
กอลฟ 
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย 
การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหน่ึง
สวนใดของรางกาย 
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็ก 
ที่บานของผูรับบริการ 
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสงูอายุที่บาน
ของผูรับบริการ 
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบนํ้า ตัดขน 
รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวช่ัวคราว 
กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือ 
ทอผาดวยกี่กระตุก 
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวย
เครื่องจักร 
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
 

 

 
 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
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๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรอืวัตถุ 
ที่คลายคลึงกัน 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตสิง่ของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวย
ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หนิ ดิน ทราย วัสดุกอสราง 
รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร 
ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือ 
วัตถุที่คลายคลงึ 
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช 
หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง 
หรือเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มแีรใยหินเปน
สวนประกอบหรือสวนผสม 
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลติภัณฑจากใยแกว 
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิว
กระจก แกว หนิ หรือวัสดุอ่ืนใด ยกเวนกิจการที่ไดรับ
อนุญาตใน ๖ (๕) 
กิจการที่เก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน  
ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ 
(๑)  การผลิต  สะสม บรรจุ  ขนสงกรด ดาง  
สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 
(๒)  การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
(๓)  การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
(๔)  การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรอืถานโคก 
(๕)  การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๗ (๑) 
(๖)  การผลิตสิง่ของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ 
ดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  
หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๗)  การโม สะสม หรือบดชัน 
(๘)  การผลิตส ีหรือนํ้ามันผสมส ี

 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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อัตราคาธรรมเนียมรายป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๓ 

 

 (๙)  การผลิต ลางฟลมถายรปูหรือฟลมภาพยนตร 
(๑๐)  การเคลอืบ ชุบ วัตถุดวยพลาสติก 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือ
วัตถุที่คลายคลงึ 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแหง 
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสง ดอกไมเพลิง หรือสารเคมี
อันเปนสวนประอบในการผลติดอกไมเพลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
กิจการอ่ืน ๆ 
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครือ่งไฟฟา  
อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส  หรอือุปกรณไฟฟา 
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือ    
เหลือใช 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
เพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรอืวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุ 
ที่มิใชสิ่งทอ 
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา 
หรือแพปลา 
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยเครื่องจักร 
(๑๑) การใหบริการควบคุมและกําจัดแมลง หรือสัตว
พาหะนําโรค 
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

  

 



 (แบบ   กอ. ๑) 
แบบคํารับใบอนุญาต 

 
        เขียนที่…………………………………………………..    
       วันที่....................เดือน.............................พ.ศ.............   
 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ............................  
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.............................................  
จังหวัด......................................................  หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
 ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการ 
 (   )  สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท...............................................................................  
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 
 (   )  กิจการทีม่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...........................................................................................  
มีคนงาน........................................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด...........................................................แรงม้า 
 (   )  กิจการจาํหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ  จําหน่ายสินค้าประเภท........................................................  
ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธีการ................................................................. 
 (   )  กิจการรบัทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท 
  (   )  เก็บขนสิง่ปฏิกูลโดยมีแหล่งจํากัดที่...................................................................................   
  (   )  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.............................................................   
  (   )  เก็บขนมลูฝอย  โดยมแีหล่งกําจัดที่....................................................................................   
  (   )  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่................................................................  
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)................................................................................พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน
และเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
  ๓.๑……………………………………………………………………………………. 
  ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 
 ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 



แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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



(แบบ  กอ. ๒) 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 
 อนุญาตให้................................................................สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขที่........................  
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................ตําบล.......................................   
อําเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท์.............................................. 
 ข้อ  ๑  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท........................................................................
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า...................................................................................................................................   
ต้ังอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................  
ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................   
โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................มีพ้ืนที่ประกอบการ......................ตารางเมตร  
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด...............................แรงม้า  จํานวนคนงาน.....................คน  ทั้งน้ี  ได้เสียคา่ธรรมเนียม  
ใบอนุญาต...........................................บาท  (............................................................................................................)  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 
 ข้อ  ๒  ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น           ..   
(เทศบัญญัติ/ขอ้บังคับสุขาภิบาล/ข้อบัญญติัตําบล/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี) 
 ข้อ  ๓  ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑................................................................................................................................................... 
  ๓.๒................................................................................................................................................... 
  ๓.๓................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่.................................เดือน....................................พ.ศ. ................................   

 
 

  ออกให้  ณ  วันที่              เดือน                         พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 
 
      (ลงช่ือ)........................................... 
             (..........................................) 
     ตําแหน่ง..........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 



 
รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียคา่ธรรมเนียม 

 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออก 

ใบอนุญาต 

 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรบัเงนิ ลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงาน 

ท้องถ่ิน 
เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป ี

 
    
    
    
    
    
    
    
 
คําเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ  กอ. ๓) 



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

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

 
 

(แบบ  กอ. ๔) 



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

ใบรับแจ้ง 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง........................................................  
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง  โทรศัพท์  ๐  ๗๕๓๗  ๕๑๖๒ 
ได้รับคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง  เลขท่ี........../...........  จาก  (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
 
      (ลงช่ือ).......................................... 
             (.........................................) 
     ตําแหน่ง....................................................................   
 

 



 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนกังานท้องถ่ิน 

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

