
 หนา   ๑๔๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ   
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ  วาดวยกิจการท่ีเปน 

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ  และนายอําเภอทาใหม  จึงตราขอบัญญัติไว 

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี ้ เรียกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลสีพยา-บอพุ  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ  นับถัดจากวันที่ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ  เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจตีความวินจิฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ   

หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการท่ีตองควบคมุ 
 

 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ 



 หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

    (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตสัตว   

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก   

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕) การตม  การตาก  ปลา  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง   

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือลางครั่ง 

    (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา   

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

       (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  การเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

     (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

     (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 

     (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

     (๓.๑๖)  การคั่ว  บด  กาแฟ 

     (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

     (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

     (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

     (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

     (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

     (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

    (๔) กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การลด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ   

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   

    (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  การสะสม  รวบรวมพืชผลน้ํามัน 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การตาก  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๕)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๖)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

    (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

   (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะ  ดวยเครื่องจักรสารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การลางแร  การขนสง 

หรือขนถายแร 

    (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีด  ยานยนต 

   (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

    (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  ทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

    (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการ  ใหบริการควบคมุน้าํหนกั  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใดเวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา   

ดวยกี่กระตุก  ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุน  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทอตาง ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผา  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ   

    (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร  การขุด  การตักดิน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

   (๑๑.๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม   

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง  ดินปน  หรือวัตถุที่ใชเพ่ือทําหรือเพ่ือการระเบิด 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  กําจัด 

พาหะนําโรค  หรือสารกําจัดวัชพืช 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 



 หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๓ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 
 

 

ขอ ๘ ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  ท้ังท่ีเปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่ประกอบกิจการจะตองตั้งอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสู 

ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยสะดวก  และการระบายน้ําโสโครกจะตองไมทําให 

เปนที่เดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  เมื่อเจาพนักงานเห็นวาควรจะตองมีบอน้ําพักน้ําโสโครกหรือบอดักไขมัน   

เครื่องปองกันกล่ิน  เสียง  ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  หรือส่ิงใดอันอาจเปนเหตุรําคาญ 

แกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

  (๓)  ตองจัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ 

  (๔)  ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอและตองจัดสถานท่ีใหสะอาด

มิใหสกปรกรกรุงรัง  อันอาจจะเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๕)  จะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ตามท่ีขออนุญาต 

  (๖)  ถามีความประสงคจะเปล่ียนแปลง  แกไข  เพ่ิมเติมสถานที่ประกอบกิจการจะตอง

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๗) จะตองปฏิบัติการทุกอยาง เ พ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

 

หมวด  ๔ 

การขออนญุาต  และใบอนญุาต 
 

 

ขอ  ๙  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามบุคคลใดประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนด

ไวในขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได   

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๐ ผูประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคาจะตอง

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๓)  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการในกรณีที่มิไดเปน 

เจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใชประกอบกิจการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของ 

อาคารหรือที่ดินใหประกอบกิจการตามท่ีขอรับใบอนุญาตได 

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๕)  หลักฐานสําคัญอื่น ๆ  ที่องคการบริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ  กําหนด 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีที่ตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ 

ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือแจง 

คําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล  ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน 

กําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๓  ใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียง 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ  เทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ัง 

ไมตออายุใบอนุญาต   



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๐  โดยอนุโลม   

ขอ  ๑๔  ผูที่ไดรับใบอนุญาตจะตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตนิีใ้นวนัที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับการอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลสีพยา-บอพุ 

ขอ  ๑๖  ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ 

ของประชาชน 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตขององคการ 

บริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๒๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ธิดาวรรณ  สวาสดิ์   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสีพยา-บอพุ     

 



บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลสพียา-บ่อพ ุ
เรื่อง  การควบคุมกิจการทีเ่ปน็อันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2559 

 

ลําดบัที ่ ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียม 
บาท สตางค ์

1 กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเลี้ยงสตัว์   
 (1) การเลี้ยงสตัว์บก สัตว์ปีก  สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง   
          ก. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ   
        (1)  ต้ังแต่  10 - 20  ตัว                                     100 - 
                 (2)  ต้ังแต่  21 - 50  ตัว 300 - 
            (3)  ต้ังแต่  51  ตัวขึ้นไป  350  - 
           ข. การเลี้ยงสุกร   
                  (1)  ต้ังแต่  10 - 50  ตัว 100 - 
             (2)  ต้ังแต่  51 - 100  ตัว 200 - 
                   (3)  ต้ังแต่  101 - 200  ตัว 300 - 
                  (4)  ต้ังแต่   201  ตัวขึ้นไป 400 - 
          ค. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นก   

             (1)  จํานวนต้ังแต่  60 - 100  ตัว 50 - 
             (2)  จํานวนต้ังแต่  101 - 500  ตัว 100 - 
             (3)  จํานวนต้ังแต่  501 - 2,000  ตัว 150 - 
             (4)  จํานวนต้ังแต่  2,001 - 5,000  ตัว 200 - 
                  (5)  จํานวนต้ังแต่  5,001  ตัวขึ้นไป 500 - 
           ง.  การเลี้ยงนกกระจอกเทศ   
                  (1)  ไม่เกิน 10  ตัว 500 - 
                  (2)  ต้ังแต่  11  ตัวขึ้นไป 1,000 - 
           จ.  การเลี้ยงจระเข้   
                  (1)  ไม่เกิน    10  ตัว 500 - 
                  (2)  ต้ังแต่  11  ตัวขึ้นไป 1,000 - 
           ฉ.  การเลี้ยงสัตว์นํ้าทุกประเภท     
                  (1)  พ้ืนที่ไม่เกิน   5 ไร ่ 100 - 
             (2)  พ้ืนที่เกินกว่า  5 ไร่ แต่ไม่เกิน  10 ไร ่ 200 - 
                  (3)  ต้ังแต่ 10 ไร่ขึ้นไป 500 - 
           ช.  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานอ่ืน ๆ  ต้ังแต่ 100  ตัว ขึ้นไป 500 - 
           ซ.  การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก  สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลานหรือ

แมลงอ่ืน ๆ นอกจากที่บัญญติัไว้ในเบ้ืองต้นเพ่ือการค้า 
500 - 
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 (2) การเลี้ยงสตัว์เพ่ือรีดเอานม   
  ก.  ต้ังแต่  10 - 20  ตัว 100 - 
  ข.  ต้ังแต่  21 - 50  ตัว 200 - 
  ค.  ต้ังแต่  51   ตัว 300 - 
  ง.  จํานวนต้ังแต่  2,001 - 5,000  ตัว 1,000 - 
 (3)  การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด  

อันมีลักษณะทาํนองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรอื 
เพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

1,000 - 

2 กิจการเกีย่วกบัสตัว์และผลติภณัฑ์   
 (1) การฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าสัตว์) ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร      

การเร่ขาย  การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
1,000 - 

 (2) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ที่ยังไม่ได้ฟอก 1,000 - 
 (3) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 1,000 - 
 (4) การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  หนังสัตว์ 1,000 - 
 (5) การต้ม  การตากปลา การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  

ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
1,000 - 

 (6) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย 
กระดูกสัตว์  หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 

  

  ก.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังตํ่ากว่า 5 แรงม้าลงมา 500 - 
  ค.  ผลิตไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 
 (7)  การผลิต   การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ       

การสะสม  หรอืการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 200 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  1  แรงม้าลงมา 100 - 
 (8) การสะสมหรือล้างคร่ัง 500 - 

3 กิจการทีเ่กี่ยวข้องกบัอาหาร  เครื่องดื่ม  น้าํดื่ม   
 (1) การผลิตเนย  เนยเทียม 1,000 - 

 (2) การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย นํ้าบูดู  
ไตปลา  เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000 - 

 
 



-๓- 

ลําดบัที ่ ประเภทการคา้ 
ค่าธรรมเนียม 
บาท สตางค ์

 (3) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า   ยกเว้น  
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000 - 

 (4) การตากเน้ือสัตว์ การผลติเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง   ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000 - 

 (5) การน่ึง  การต้ม  การเคีย่ว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขาย
ในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000 - 

 (6) การเคี่ยวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูต้ัง 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด       
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
 (7)  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  

เต้าฮวย 
  

  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 - 
 (8)  การผลิตแบะแซ 200 - 
 (9)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   
  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
 (10) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จนัอับ   

ขนมเป๊ียะ 
  

  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
 (11) การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า  ที่ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 

ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
200 - 

 (12) การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถั่วเหลือง  เครื่องด่ืม
ชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000 - 

 (13) การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) 1,000 - 
 (14) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 500 - 
 (15) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์  

นํ้าส้มสายชู 
1,000 - 

 (16) การค่ัวกาแฟ 500 - 
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 (17) การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
 (18) การผลิตผงชูรส 1,000 - 
 (19) การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบรโิภค 500 - 
 (20) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  

ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
500 - 

 (21) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  200 - 
 (22) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 200 - 
 (23) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน 200 - 
 (24) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร 500 - 
 (25) การผลิตนํ้าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จาํหน่าย

อาหาร และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
  

  ก.  ใช้เครื่องทาํความเย็นไม่เกิน  1 เครื่อง 500 - 
  ข.  ใช้เครื่องทาํความเย็นต้ังแต่  2 เครื่องขึน้ไป 1,000 - 
 (26) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  ทีม่ีกําลังต้ังแต่   

5  แรงม้าขึ้นไป 
500 - 

4 กิจการทีเ่กี่ยวกบัยา เวชภณัฑ์ อุปกรณก์ารแพทย์  เครื่องสําอาง  
ผลติภณัฑ์ชาํระล้าง 

  

 (1) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร   
  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงม้าลงมา 300 - 
 (2) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางต่าง ๆ  
500 - 

 (3) การผลิตสาํลี ผลิตภัณฑ์จากสําล ี 1,000 - 
 (4) การผลิตผา้พันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 1,000 - 
 (5) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ  1,000 - 

5  กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร   
 (1) การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช   
  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
 (2) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 1,000 - 
 (3) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรอืแป้งอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
1,000 - 
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 (4) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 500 - 
 (5) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 500 - 
 (6) การตาก  การสะสม  หรอืการขนถ่ายมันสําปะหลัง 500 - 

6 กิจการทีเ่กี่ยวกบัโลหะหรือแร ่   
 (1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์ 

หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
  

  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
 (2) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ

ใน 6 (1) 
500 - 

 (3) การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน    
การรีด  การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้น 
กิจการใน 6 (1) 

500 - 

 (4) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมียม      
นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน 6 (1) 

500 - 

 (5) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการใน 6 (1) 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  1  แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  1 แรงม้าลงมา 200 - 

7 กิจการเกีย่วกบัยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล   
 (1) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นส ีการพ่นสาร

กันสนิมยานยนต์ 
200 - 

 (2) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร  
หรือเคร่ืองกล 

200 - 

 (3) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

  

  ก.  จักรยานยนต์ 200 - 
  ข.  รถยนต์ 500 - 
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 (4) การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 200 - 
 (5) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 500 - 
 (6) การปะ  การเช่ือมยาง รถจักรยานยนต์/รถยนต์ 100 - 
 (7) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 200 - 

8 กิจการทีเ่กี่ยวกบัไม้   
 (1) การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000 - 
 (2) การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง   

การทําคิ้ว  หรอืการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้า  แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  1  แรงม้าลงมา 200 - 
 (3) การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  

การทาสาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้  
หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงม้าลงมา 100 - 
 (4) การอบไม ้ 1,000 - 
 (5) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
 (6) การประดิษฐ์สิ่งของ เครือ่งใช้ เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 500 - 
 (7) การผลิตกระดาษต่าง  ๆ 500 - 
 (8) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   
  ก.  ขายส่ง 500 - 
  ข.  ขายปลีก 200 - 

9 กิจการทีเ่กี่ยวกบัการบรกิาร   
 (1) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด   
 (2) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร   
 (3) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

      ก.  1  ถึง 20 ห้อง 
 

500 
 
- 

       ข.  21 - 50 ห้อง 700 - 
       ค.  51 หอ้งขึ้นไป 1,000 - 



-๗- 

ลําดบัที ่ ประเภทการคา้ 
ค่าธรรมเนียม 
บาท สตางค ์

 (4) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกัน 
      ก. 1 - 10 ห้อง   

 
 

300 

 
 
- 

       ข. 11 - 50 ห้อง 500 - 
       ค. 51 หอ้งขึ้นไป 1,000 - 
 (5) การประกอบกิจการมหรสพ 1,000 - 
 (6) การจัดใหม้ีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  ราํวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก      

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
1,000 - 

 (7) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

1,000 - 

 (8) การจัดใหม้ีการเล่นสเกต   โดยมแีสง  หรือเสียงประกอบ 
หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 

 (9) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ 
ในบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒00 - 

 (10) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก  โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหาร
ร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

1,000 - 

 (11) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 1,000 - 
 (12) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์             

การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
1,000 - 

 (13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 1,000 - 
10 กิจการทีเ่กี่ยวกบัสิ่งทอ   

 (1) การป่ันด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  
หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ 5 ก่ีขึ้นไป 

  

  ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 500 - 
  ข.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกิน 10 ก่ีขึ้นไป 300 - 
  ค.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่  5 - 10  ก่ี 200 - 
 (2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 500 - 
 (3) การป่ันฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 500 - 
 (4) การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครือ่งจักร 500 - 
 (5) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 500 - 
 (6) การพิมพ์ผา้ หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืน ๆ  500 - 
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 (7) การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 500 - 
 (8) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  500 - 

11   กิจการที่เกี่ยวกบัหนิ ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุทีค่ลา้ยคลึง   
 (1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
        ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
        ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
 (2) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 500 - 
 (3) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  500 - 
 (4) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
  ก.  ไม่เกิน  3  ตัน 200 - 
  ข.  3 ตันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ตัน 500 - 
  ค.  5 ตันขึ้นไป 1,000 - 
 (5) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 500 - 
 (6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  500 - 
 (7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา

หินปูน 
500 - 

 (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแีร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลตัช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง  
ฝ้า เพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 

1,000 - 

 (9) การผลิตกระจก หรือผลติภัณฑ์แก้ว 1,000 - 
 (10) การผลิตกระดาษทราย 1,000 - 
 (11) การผลิตใยแก้วหรือผลติภัณฑ์จากใยแก้ว 1,000 - 

12 กิจการทีเ่กี่ยวกบัปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
 (1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง่กรด ด่าง สารออกซิไดซ์ 

หรือสารตัวทําละลาย 
1,000 - 

 (2) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส 1,000 - 
 (3) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ต่าง ๆ 
  

     ก.  แบบใช้เครื่องจักร 1,000 - 
     ข.  แบบไมใ่ช้เครื่องจักร 500 - 
 (4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถา่นโค๊ก 1,000 - 
 (5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน  7 (1)   
  ก.  พ่นสีรถยนต์ 500 - 
  ข.  พ่นสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต์ 200 - 
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 (6) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 
เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

500 - 

 (7) การโม ่ การบดชัน 200 - 
 (8) การผลิตส ี หรือนํ้ามันผสมส ี 1,000 - 
 (9) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร ์ 200 - 
 (10) การเคลอืบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
500 - 

 (11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
 (12) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000 - 
 (13) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 1,000 - 
 (14) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี 

อันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
1,000 - 

 (15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 - 
 (16) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  

หรือพาหะนําโรค 
1,000 - 

 (17) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 500 - 
13 กิจการอ่ืน ๆ    

 (1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีลกัษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 

  

  ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกว่า  1  แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรมีกําลัง 1 แรงม้าลงมา 300 - 
 (2) การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์ไฟฟ้า 
100 - 

 (3) การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 500 - 
 (4) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร   
       ก.  การสะสมวัตถุหรือสิง่ของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้   
             (1)  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 20  ตารางวา 100 - 
             (2)  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน 20  ตารางวา แต่ไม่เกิน   

50  ตารางวา 
200 - 

             (3)  พ้ืนทีใ่ช้วางวัตถุเกิน 50  ตารางวา แต่ไม่เกิน   
100  ตารางวา 

300 - 

             (4)  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน 100  ตารางวาข้ึนไป  500 - 
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      ข. การประกอบกิจการโกดังสินค้า 1,000 - 
      ค. การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 200 - 
      ง. การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 500 - 
      จ. การก่อสร้าง 500 - 
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แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ.................................................................................. 

 

คําขอเลขที่............/........... 
เจ้าหน้าที่กรอก 
 

เขียนที่................................................................ 
 

                                                     วันที.่.............เดือน.............................. พ.ศ.................. 
 

              1. ข้าพเจ้า......................................................................อายุ.................ปี สญัชาติ.............................. 
โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม.............................................................................................................................................................. 
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หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 
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ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รบัมอบอํานาจ (ถ้าม)ี 
                  (2) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณี 
ที่มีการมอบอํานาจ) 
 (3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 (4) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ 
  (4.1)........................................................................................................................................ 
  (4.2)........................................................................................................................................ 
  (4.3)......................................................................................................................................... 
 (5) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 
  (5.1)........................................................................................................................................ 
  (5.2)......................................................................................................................................... 
                ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

                                                   (ลงช่ือ) ......................................................... ผู้ขออนุญาต 
                                                                   (.......................................................)/ต่ออายุใบอนุญาต 



ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 

 

เลขที.่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน           
 ครบ 
 ไม่ครบ คือ 
(1)........................................................................................................................................................................... 
(2)........................................................................................................................................................................... 
(3)........................................................................................................................................................................... 

 
 

                                                                           (ลงช่ือ) ........................................................... 
                                                                                 (............................................................) 
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เลขที.่.........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    
 ครบ 
 ไม่ครบ คือ 
(1).......................................................................................................................................................................... 
(2)........................................................................................................................................................................... 
(3)........................................................................................................................................................................... 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 

 
 

                                                                       (ลงช่ือ) .................................................... 
                                                                               (..................................................) 

                                                                         ตําแหน่ง....................................................... 
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              1. ข้าพเจ้า........................................................................... อายุ.................ปี สัญชาติ....................... 
โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที.่..........................หมู่ที.่...................ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................ผู้ขออนุญาต 
               2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
                   (1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.....................) 
ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รบัมอบอํานาจ (ถ้าม)ี 
                   (2) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณี 
ที่มีการมอบอํานาจ) 
 (3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 (4) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ 
  (4.1)..................................................................................................................................... 
  (4.2)..................................................................................................................................... 
  (4.3)....................................................................................................................................... 
 (5) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 
  (5.1)....................................................................................................................................... 
  (5.2)....................................................................................................................................... 
                ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

                                           (ลงช่ือ) ......................................................... ผู้ขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
                                                       (........................................................) 



ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรบัคําขอรบัใบแทนใบอนญุาต 

 
เลขที.่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน           
 ครบ 
 ไม่ครบ คือ 
(1)........................................................................................................................................................................... 
(2)........................................................................................................................................................................... 
(3)........................................................................................................................................................................... 

 
 

                                                                         (ลงช่ือ) ................................................... 
                                                                                 (...................................................) 

                                                                              ตําแหน่ง.................................................... 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนของผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรบัคําขอรบัใบแทนใบอนญุาต 

 
เลขที.่.........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    
 ครบ 
 ไม่ครบ คือ 
(1)......................................................................................................................................................................... 
(2)......................................................................................................................................................................... 
(3)........................................................................................................................................................................... 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 

 
 

                                                                               (ลงช่ือ) ................................................ 
                                                                                (.................................................) 

                                                                         ตําแหน่ง....................................................... 
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