
 หนา   ๑๐๕ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชรวาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร   

และนายอําเภอบางเลน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร  เรื่อง  กิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชรตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร  เรื่องกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๖  ในขอบัญญัตินี้ 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บานเรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงท่ีสรางขึ้น

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“อาคารที่พัก”  หมายความวา  อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูไดทั้งกลางวัน  และกลางคืน   

ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว  และใหหมายความรวมถึงโรงเรือน  บานพักอาศัย  

โรงแรม  หอพักอาคารชุด  หรืออาคารอื่นใด  ท่ีมีลักษณะเดียวกัน  ที่สรางขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

“อาคารที่พักของคนงานกอสราง”  หมายความวา  บานเรือน  โรง  หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่

สรางขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร  เพ่ือใหเปนที่พักอาศัยของคนงานในระหวางงานกอสราง 

“งานกอสราง”  หมายความวา  การประกอบการเกี่ยวกับการกอสรางทุกประเภท   

ซึ่งหมายความรวมถึงการดัดแปลง  ซอมแซม  หรือรื้อถอนส่ิงกอสรางนั้น ๆ  ดวย 

“คนงานกอสราง”  หมายความวา  ผูซึ่งตกลงทํางานกอสรางใหแกนายจางหรือผูวาจางเพ่ือรับ

คาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตนเอง  หรือไมก็ตาม  และใหหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของ

คนงานกอสรางดวย 

“อาคารโรงงาน”  หมายความวา  อาคารโรงงานตามกฎหมายโรงงาน 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจการพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร 

การผลิต  หรือการใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของ  หรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น  ซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการ 
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“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกจิการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวาผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติ

หนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

“กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการที่ใหการดูแล  และสรางสุขภาพ

โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวยการนวดเพ่ือสุขภาพ  และการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสรมิ

ประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาบําบัด  และการควบคุม

อาหาร  โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพร  หรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่น ๆ  

หรือไมก็ไดโดยทั้งนี้  บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  และกฎหมาย

วาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

กําหนด 

ขอ  ๗  ใหกิจการตอไปนี้เปนกิจการอันตรายท่ีตองควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร 

(๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

 (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
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 (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียงรวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑)  การฆาสัตวยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และ 

การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

 (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตว  หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘)  การสะสม  หรือการลางครั่ง 

(๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้ําดื่ม 

 (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒)  การผลิตกะป  นํ้าพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  ไตปลา  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

หอยดองหรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน  การผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๔)  การตากเนือ้สัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 
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 (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐)  การประกอบกิจการ  การทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ

กระปองขวด  หรือภาชนะอื่นใดยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่นยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหาร  และเพ่ือ 

การบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

(๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะ 

อื่นใดยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๖.๑) 

 (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

(๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอม  หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

 (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

 (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๖)  การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

(๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓)  การประดิษฐไมหวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี

หรือการแตงสําเร็จ  ผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๘.๔)  การอบไม 

 (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 



 หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือการแสดงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันเวนแตเปน 

การใหบริการใน  (๙.๑) 

 (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสง  หรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผมเวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ใหอาหารท่ีมีวัตถปุระสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธอีื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 



 หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสถานฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

และส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรืออวัยวะอื่น 

 (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียง  และดูแลเด็กท่ีบาน 

 (๙.๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

(๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวยกี่กระตุก

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒)  การสะสม  ปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

 (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖)  การพิมพผาหรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๑๑.๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม  เชน  

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัว

ทําละลาย 

 (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

 (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕)  การพนสียกเวนกิจการใน  (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  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 



 หนา   ๑๑๕ 
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 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลว  หรือเหลือใช 

 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙)  การกอสราง 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรง  หรือมีการประกอบกิจการท่ีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้น  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น 

จะตองมีสถานที่ตั้ งตามที่ เจ าพนักงานทองถิ่น   โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะ  และประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ  เพ่ือปองกันอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัย  หรือการกอเหตุรําคาญตอประชาชน 

(๑)  สถานที่ตั้งประกอบกิจการเล้ียงสุกร 

 (๑.๑)  สถานที่ตั้งควรหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  

โรงพยาบาลหรือสถานที่อืน่ ๆ   ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบ

ตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยควรมีระยะหางจากสถานที่ที่กลาวขางตน  และแหลงน้ํา

สาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรนอยกวา  ๕๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ในระยะท่ีไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

   (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรตั้งแต  ๕๐  -  ๕๐๐  ตัว  ควรมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

   (๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรเกิน  ๕๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

 (๑.๒)  สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตว  ตลาดนัดคาสัตว  

ตั้งแต  ๕  กิโลเมตรขึ้นไป 

 (๑.๓)  จัดใหมีบริเวณเล้ียงสุกรเปนสัดสวน  และอยูหางเขตท่ีดินสาธารณะ  หรือท่ีดิน 

ตางเจาของและตองมีที่วางอันปราศจากหลังคา  หรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  

๒๐  เมตรทุกดานเวนแตดานที่มีแนวเขตท่ีดินติดตอกับที่ดินของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกัน 

ตามขอกําหนดนี้ 

 (๑.๔)  สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูบริเวณที่ไมมีน้ําทวมขัง 

(๒)  สถานท่ีตั้งประกอบกิจการผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  และกิจการอื่นที่คลายคลึงกัน

สถานที่ตั้งควรหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และควรอยูหางจากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ 

หรือแหลงท่ีกอใหเกิดการปนเปอน  เชน  โรงบําบัดน้ําเสีย  โรงงานอุตสาหกรรม  สถานที่กําจัดมูลฝอย   

เมรุเผาศพ  สถานท่ีเล้ียงสัตว  สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ  และสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติอันอาจเปนแหลง 



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ที่ทําใหเกิดการปนเปอนกับผลิตภัณฑไดเปนตน  ยกเวนจะมีวิธีการปองกันที่ถูกตองเหมาะสม  ทั้งนี้   

ควรพิจารณาทิศทางลมเพ่ือปองกันฝุนและกล่ินเหม็นจากการประกอบกิจการไปยังชุมชนที่อาศัยโดยรอบ 

(๓)  สถานที่ตั้งประกอบกิจการโรงสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๑.๑)  หามตั้งโรงสีขาวที่ใชเครื่องจักรในการผลิตในบริเวณบานจัดสรรเพ่ือการพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย  และบานแถวเพ่ือการพักอาศัย 

 (๑.๒)  หามตั้งโรงสีขาวที่ใชเครื่องจักรในการผลิตขนาดนอยกวา  ๓๐  เกวียนตอวัน  

ภายในระยะ  ๕๐  เมตร  ขนาดตั้งแต  ๓๑  เกวียนตอวัน  ภายในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขตชุมชน  

ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ  ตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ยกเวนสถานที่ทําการของหนวยราชการที่ใชเปนท่ีทําการ 

เพ่ือการควบคุมกํากับดูแลอํานวยความสะดวกหรือการใหบริการแกการดําเนินกิจการนั้น ๆ 

 (๑.๓)  ที่ตั้งโรงสีขาวตองตั้งอยูในทําเล  และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  มีบริเวณ 

เพียงพอที่จะประกอบกิจการตามขนาด  และประเภท  หรือชนิดของโรงสีขาว  โดยไมกอใหเกิดอันตราย

เหตุรําคาญ  หรือความเสียหายตอบุคคล  หรือทรัพยสินของผูอื่นดวย 

(๔)  สถานที่ตั้งประกอบกิจการสระวายน้ํา  สวนน้ํา  สวนสนุก  ท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับสระวายน้ํา

หรือกิจการอื่น ๆ  ในลักษณะเดียวกัน 

 (๑.๑)  สถานที่ตั้งควรหางจากแหลงซึ่งอาจทําใหเกิดการปนเปอนน้ําในสระวายน้ํา  เชน  

สถานที่เล้ียงสัตว  สถานที่ทิ้ง  หรือรวบรวมมูลฝอย  เปนตน 

 (๑.๒)  ควรมีรั้ว  หรือกําแพงเพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูใชบริการ  และ 

เพ่ือปองกันไมใหบุคคลภายนอกที่ไมไดรับอนุญาตไปใชสระวายน้ําในชวงที่ไมเปดใหบริการ  รวมทั้ง 

ปองกันสัตวเขามาบริเวณสระวายน้ํา 

 (๑.๓)  สถานท่ีตั้ง  และบริเวณของสระวายน้ํารวมท้ังระบบสาธารณูปโภคตองอยูใน 

ที่น้ําทวมไมถึงพ้ืนดินแข็งแรงไมทรุดงายอยูในบริเวณที่มีไฟฟาและน้ําประปาเพียงพอมีทางเขาออกสะดวก 

(๕)  กรณีมีประกาศคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขกําหนดไวเกี่ยวกับกิจการอื่นใด 

ที่เปนกิจการควบคุมตามขอบัญญัตินี้   แมมิไดนํามากําหนดไวในขอบัญญัตินี้ก็ตาม  ใหสามารถ 

นําขอกําหนดตามคําแนะนําดังกลาวมาบังคับใชตามขอบัญญัตินี้ได 



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๗  ทั้งท่ีเปนการคาและไมเปนการคา

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  

ดังตอไปนี้ 

(๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะทํารางระบายน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสมตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  

น้ําไหลไดสะดวก 

(๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะ  หรือผูอาศัยใกลเคียง 

(๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๕)  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวา

สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนที่ดวยวัตถุถาวร  เพ่ือปองกันไมใหน้ําซึมรั่วไหล  หรือขังไว  หรือเห็นวา 

ควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกัน

กล่ิน  ไอ  เสียง  ความกระเทือนฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญ 

แกผูอยูใกลเคียงตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือพนักงานเจาหนาที่ 

(๖)  ตองจัดใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

(๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการคานั้น 

(๘)  ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะเพียงพอ  และตองแยก 

มูลฝอยใชสอย  ออกจากมูลฝอยที่ตองกําจัดหรือทําลาย  และหากจําเปนตองแยกมูลฝอย  และกําจัด 

โดยวิธีอื่นจะตองไดรับความเห็นชอบหรือดําเนินการตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๙)  ตองจัดใหมีสวม  อันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนงานท่ีทํางานอยูใน 

สถานประกอบกิจการนั้น  และตองอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดอุจจาระดวยวิธีที่ถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล 



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขัง  และท่ีปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอตองจัดใหอยูในสถานท่ี 

ที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน  และตองไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียง 

(๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคาตองมีที่ สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาซึ่งไมเปน 

การเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียง  หรือสัญจรไปมาตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(๑๓)  ตองประกอบการคาภายในเขตพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาต 

(๑๔)  ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนท่ีเพาะพันธุของแมลงวัน  หรือยุง  และตองเก็บส่ิงของท่ีเปน

อาหารใหมิดชิดอยาใหหนูเขากินได 

(๑๕)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอถาเศษวัตถุ

แหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากละอองแมลงวันและสัตวอื่น ๆ 

(๑๖)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร

จากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

(๑๗)  ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(๑๘)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาท่ี  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

เขาตรวจสถานที่เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการท่ีกระทํานั้นไดในเวลาอันพอสมควร  

เมื่อไดรับแจงความประสงคจากบุคคลดังกลาว 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน 

ตองมีลักษณะท่ีเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมี

ส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปาย  หรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมี 

ไฟสองสวางฉุกเฉิน  เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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(๓)  ตองมีหองน้ํา  และหองสวมตามแบบ  และจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมีวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ  และประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะ  หรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเหน็ชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ

ใหถูกตองตามขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลง  และสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหาร  หรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล

อาหาร 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  ปลอดภัย  เปนสัดสวน  และ

ตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัย  และความปลอดภัย 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีปลอดภัยสําหรับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือส่ิงของ

ที่อาจกอใหเกิดอันตราย  หรืออัคคีภัยไดงายไว  โดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๙  สถานประกอบกิจการใดท่ีประกอบกิจการอันอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษ

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสีย  อันตรายมีการใชสารเคมี  หรือวัตถุ

อันตราย  จะตองดําเนินการควบคุม  และปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ  หรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ  ๒๐  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใด 

ดําเนินกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 
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ขอ  ๒๑  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗   

ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมเอกสาร

หลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  บริษัท  หรือหางหุนสวนจํากัด  กรณีเปนนิติบุคคล 

(๔) หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน 

ที่รับรองความถูกตอง  ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  กรณีผูขอใบอนุญาตไมสามารถย่ืนคําขอ 

ไดดวยตนเอง 

(๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(๖) ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีตออายุใบอนุญาต 

(๗) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  หรือเห็นสมควร 

ขอ  ๒๒  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในหมวด  ๒  หมวด  ๓  และหมวด  ๔  

รวมทั้งเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวโดยเฉพาะในใบอนุญาต  หรือแนบทายใบอนุญาต 

(๒)  ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ

ตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(๓)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูไดรับมอบหมาย 

เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นไดในเวลาอันควร  เมื่อไดรับแจง

ความประสงคใหทราบแลว 

(๔)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตขัดตอกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

(๕)  อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  หรือเห็นสมควร 

ขอ  ๒๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตอใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณตาม
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หลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอ  พรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง  หรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา  และเหตุผลจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๕  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ

เงื่อนไขที่กําหนดไวตาม  ขอ  ๒๑  และขอ  ๒๒  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลนิลเพชร 

ขอ  ๒๘  ผูไดรับอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลนิลเพชรกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี  ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๐  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑)  ใหประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน

พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทน 

และตนขั้วใบแทน 

(๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตแลวแตกรณี 



 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุใบอนุญาตเดิม 

ขอ  ๓๑  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติตามหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ  ๓๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้น  ไดรับทราบคําส่ังแลว  ตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ  ๓๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๓๕  ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวใน 

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๓๖  บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวันบังคับใช

ขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

จรัณ  วงศวาร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนิลเพชร 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  (๓  ประเภทกิจการ)   

๑.๑  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

๑.๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ   

     (๑) ตั้งแต  ๖  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว 

     (๒) เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

     (๓) เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 

     (๔) เกิน  ๕๐  ตัวข้ึนไป 

๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร 

     (๑) ตั้งแต  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

     (๒) เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 

     (๓) เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

     (๔) เกิน  ๑๐๐  ตวั แตไมเกิน ๕๐๐  ตัว 

     (๕) เกิน  ๕๐๐  ตวั  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐ ตัว 

     (๖) เกิน ๑,๐๐๐ ตวัข้ึนไป 

๑.๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ 

     (๑) ตั้งแต  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

     (๒) เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 

     (๓) เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตวปก 

     (๑) ตั้งแต  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

     (๒) เกิน  ๑๐๐  ตวั  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตัว 

     (๓) เกิน  ๓๐๐  ตวั  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 

     (๔) เกิน  ๕๐๐  ตวั  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐ ตัว 

     (๕) เกิน  ๑,๐๐๐ ตัว 

๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตวน้ํา หรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 

     (๑) มีขนาดบอตั้งแต  ๒๕  ตารางวา แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา 

     (๒) มีขนาดบอตั้งแต  ๑๐๐  ตารางวา แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางวา 

     (๓) มีขนาดบอตั้งแต  ๔๐๐  ตารางวา แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางวา 

     (๔) มีขนาดบอตั้งแต  ๘๐๐  ตารางวา แตไมเกิน ๑,๖๐๐ ตารางวา 

     (๕) มีขนาดบอตั้งแต  ๑,๖๐๐ ตารางวาข้ึนไป 

 

 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๗๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๒๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ 

 

 

 

๑.๓ 

๑.๑.๖ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน 

     (๑) ตั้งแต  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

     (๒) เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 

     (๓) เกิน  ๕๐  ตัวข้ึนไป 

๑.๑.๗ การเลี้ยงแมลง 

     (๑) ตั้งแต  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตัว 

     (๒) เกิน  ๒,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตัว 

     (๓) เกิน  ๕,๐๐๐  ตัวข้ึนไป      

การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

     (๑) ไมเกิน  ๑๐  ตัว 

     (๒) เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

     (๓) เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป 

การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมี

การเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม   

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว และผลิตภัณฑ (๘  ประเภทกิจการ)   

๒.๑ 

 

 

 

 

 

๒.๒ 

๒.๓ 

๒.๔ 

๒.๕ 

 

๒.๖ 

การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 

๒.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร 

     (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

     (๒) เกิน  ๒๐  แรงมา 

การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 

การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 

การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุงยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 

การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว  

เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรอืสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

๒.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 

๒.๖.๒ โดยใชเครื่องจักร 

     (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

     (๒) เกิน  ๒๐  แรงมา 

 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 



3 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๒.๗ 
 

 
 
 

 
๒.๘ 

การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ 
การกระทําอ่ืนใดตอสัตว หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว หรือพืช  

เพ่ือเปนอาหารสัตว 
๒.๗.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๒.๗.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๒.๗.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การสะสม หรือการลางครั่ง 

 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  (๒๖  ประเภทกิจการ)  

๓.๑ 
๓.๒ 

 

๓.๓ 
 

๓.๔ 

 
๓.๕ 

 

 
๓.๖ 

 

 
 
 

 
๓.๗ 

 

 
 

๓.๘ 

๓.๙ 
 

การผลิตเนย เนยเทียม 
การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว 
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 
การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช ยกเวน
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 
การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย
อาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๓.๖.๒ โดยใชเครื่องจักร 
     (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

     (๒) เกิน  ๒๐  แรงมา 
การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
๓.๗.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๓.๗.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๓.๗.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร     
การผลิตแบะแซ 

การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
๓.๙.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๓.๙.๒ โดยใชเครื่องจักร 

     (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

     (๒) เกิน  ๒๐  แรงมา 

๒,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 

๕๐๐ 
 

๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 

 
 
 

๓๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

๓๐๐ 

๖๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๓.๑๐ 

 

 

 

 

๓.๑๑ 

 

๓.๑๒ 

 

 

 

 

 

๓.๑๓ 

 

 

 

๓.๑๔ 

๓.๑๕ 

 

 

 

๓.๑๖ 

๓.๑๗ 

 

 

 

๓.๑๘ 

๓.๑๙ 

 

 

 

 

 

การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 

๓.๑๐.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 

๓.๑๐.๒ โดยใชเครื่องจักร 

     (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

     (๒) เกิน  ๒๐  แรงมา 

การแกะ การลางสัตวน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง 

ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๑๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 

๓.๑๒.๒ โดยใชเครื่องจักร 

     (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

     (๒) เกิน  ๒๐  แรงมา 

การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 

๓.๑๓.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๓.๑๓.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๓.๑๓.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 

๓.๑๕.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๓.๑๕.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๓.๑๕.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การค่ัวกาแฟ 

การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

๓.๑๗.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๓.๑๗.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๓.๑๗.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การผลิตผงชูรส 

การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 

๓.๑๙.๑ การผลิตน้ํากลั่น 

๓.๑๙.๒ การผลิตน้ําบริโภค 

     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 

๓.๒๐ 

 

 

 

 

๓.๒๑ 

 

 

 

 

๓.๒๒ 

 

 

๓.๒๓ 

 

 

๓.๒๔ 

๓.๒๕ 

 

 

 

 

๓.๒๖ 

 

การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๒๐.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๓.๒๐.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๓.๒๐.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

๓.๒๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 

๓.๒๑.๒ โดยใชเครื่องจักร 

     (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

     (๒) เกิน  ๒๐  แรงมา 

การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๒๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 

๓.๒๒.๒ โดยใชเครื่องจักร 

การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๓.๒๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 

๓.๒๓.๒ โดยใชเครื่องจักร 

การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 

การผลิตน้ําแข็งยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๓.๒๕.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๓.๒๕.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๓.๒๕.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป 

๓.๒๖.๑ กําลังเครื่องจักรตั้งแต  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

๓.๒๖.๒ กําลังเครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ

ชําระลาง  (๕ ประเภทกิจการ) 

  

๔.๑ 

 

 

๔.๒ 

๔.๓ 

๔.๔ 

๔.๕ 

การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

๔.๑.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๔.๑.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ 

การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 

การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 

การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  (๙  ประเภทกิจการ)  

๕.๑ 

๕.๒ 
๕.๓ 
๕.๔ 

๕.๕ 
 
 

๕.๖ 
๕.๗ 

 

 
 
 

 
๕.๘ 
๕.๙ 

การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 
การสีขาวดวยเครื่องจักร 

การผลิตยาสูบ 
๕.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๕.๕.๒ โดยใชเครื่องจักร 

การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
การผลิต การสะสมปุย 
๕.๗.๑ การผลิตปุยเคมี 

๕.๗.๒ การสะสมปุย 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  (๖ ประเภทกิจการ)  

๖.๑ 
 
 

๖.๒ 
 

๖.๓ 

 
 
 

 
๖.๔ 

 

๖.๕ 

การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
๖.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๖.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร 

การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิดยกเวนประเภทกิจการท่ี  ๖   
รายการท่ี  ๑ 
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนประเภทกิจการท่ี ๖ รายการท่ี  ๑ 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ 
โลหะอ่ืนใดยกเวนประเภทกิจการท่ี  ๖  รายการท่ี  ๑ 

การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนประเภทกิจการท่ี  ๖  
รายการท่ี  ๑ 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 
 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 
 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร ๒,๐๐๐ 

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  (๗  ประเภทกิจการ)  

๗.๑ 

 
 
 

๗.๒ 
 
 

 
 

๗.๓ 

 
 
 

 
 

๗.๔ 

๗.๕ 
๗.๖ 

 

 
 

๗.๗ 

การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการหรือ

จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลดังกลาวดวย 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การลาง การอัดฉีดยานยนต 

การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 
การปะ การเชื่อมยาง 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การอัดผาเบรก ผาคลัตช 

 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 
 

๒๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๓๐๐ 
 

๒๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  (๘  ประเภทกิจการ)  

๘.๑ 
๘.๒ 

 

 
 
 

๘.๓ 

การผลิตไมขีดไฟ 
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือ 
การตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การประดิษฐไมหวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสารเคลือบเงา สี 
หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
    (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

    (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

    (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๒,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 

๘.๔ 
๘.๕ 

๘.๖ 
 
 

 
๘.๗ 

 

 
 

๘.๘ 

การอบไม 
การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การผลิตกระดาษตาง ๆ 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การเผาถาน หรือการสะสมถาน 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  (๑๗  ประเภทกิจการ)   

๙.๑ 
 
 

 
 
 

 
 

๙.๒ 

 
๙.๓ 

 

 
 
 

 
๙.๔ 

 

 
 

๙.๕ 

กิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
๙.๑.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ 

๙.๑.๒ กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 
     (๑) เตียงนวดไมเกิน  ๑๐  เตียง 
     (๒) เตียงนวดเกิน  ๑๐  เตียง  แตไมเกิน  ๒๐  เตียง 

     (๓) เตียงนวดเกิน  ๒๐  เตียง  แตไมเกิน  ๓๐  เตียง 
     (๔) เตียงนวดเกิน  ๓๐  เตียง 
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการในประเภทกิจการ

ท่ี ๙  รายการท่ี ๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน 
การใหบริการในประเภทกิจการท่ี ๙  รายการท่ี ๑  หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
     (๑) หองพักไมเกิน  ๒๐  หอง 

     (๒) หองพักเกิน  ๒๐  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง 
     (๓) หองพักเกิน  ๕๐  หอง 
การประกอบกิจการหอพักบานเชา อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
     (๑) หองพักไมเกิน  ๕  หอง 

     (๒) หองพักเกิน  ๕  หอง  แตไมเกิน  ๑๐  หอง 

 
 

๒,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

 
๒๐๐ 

๓๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 

 

 

 

 

๙.๖ 

๙.๗ 

 

๙.๘ 

 

๙.๙ 

 

๙.๑๐ 

 

 

 

 

๙.๑๑ 

 

 

 

 

 

 

๙.๑๒ 

 

 

๙.๑๓ 

๙.๑๔ 

 

๙.๑๕ 

๙.๑๖ 

๙.๑๗ 

    (๓) หองพักเกิน  ๑๐  หองแตไมเกิน  ๑๕  หอง 

    (๔) หองพักเกิน  ๑๕  หอง  แตไมเกิน  ๒๐  หอง 

    (๕) หองพักเกิน  ๒๐  หอง  แตไมเกิน  ๓๐  หอง 

    (๖) หองพักเกิน  ๓๐  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง 

    (๗) หองพักเกิน  ๕๐  หอง 

การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวงรองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือการแสดง

อ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันเวนแตเปน 

การใหบริการในประเภทกิจการท่ี ๙  รายการท่ี  ๑ 

การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเลนอ่ืนใน 

ทํานองเดียวกัน 

การประกอบกิจการเสริมสวย แตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย

การประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 

     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให

อาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใดเวนแตเปน 

การใหบริการในประเภทกิจการท่ี ๙  รายการท่ี  ๑  หรือในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 

๙.๑๒.๑ สวนสนุก 

๙.๑๒.๒ ตูเกม  เครื่องละ 

การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสถานฝกซอมกอลฟ 

การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร   

หรือสิ่งแวดลอม 

การสักผิวหนัง การเจาะหู หรืออวัยวะอ่ืน 

การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 

การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๒๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  (๘  ประเภทกิจการ)  

๑๐.๑ 
 
 
 

๑๐.๒ 
 
 
 

๑๐.๓ 
 
 
 

๑๐.๔ 
 
 
 

๑๐.๕ 
 
 
 

๑๐.๖ 
 
 

๑๐.๗ 
 
 
 

๑๐.๘ 

การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  
๕  ก่ีข้ึนไป 
๑๐.๑.๑ โดยใชก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
๑๐.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร 
การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 
     (๑) ไมเกิน  ๑๐  เครื่อง 
     (๒) เกิน  ๑๐  เครื่อง  แตไมเกิน  ๒๐  เครื่อง 
     (๓) เกิน  ๒๐  เครื่อง 
การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 
๑๐.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๑๐.๖.๒ โดยใชเครื่องจักร 
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
๑๐.๗.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๐.๗.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๐.๗.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
๑๐.๘.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๑๐.๘.๒ โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
(๑๑  ประเภทกิจการ) 

 

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 
๑๑.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 

 
 

 
 
 

๑๑.๒ 
๑๑.๓ 

 

 
 
 

 
 
 

 
๑๑.๔ 

 

 
๑๑.๕ 

 

 
 

๑๑.๖ 

 
 
 

๑๑.๗ 
๑๑.๘ 

 

 
๑๑.๙ 

๑๑.๑๐ 

๑๑.๑๑ 

     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๑.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร 

     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 
การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๑๑.๓.๒ โดยใชเครื่องจักร 
     (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

     (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑.๔.๑ การสะสม  หิน  ทราย 

๑๑.๔.๒ การผสมซีเมนต 
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑.๕.๑ เครื่องจักร  ไมเกิน  ๕  เครื่อง 

๑๑.๕.๒ เครื่องจักรเกิน  ๕  เครื่อง  แตไมเกิน  ๑๕  เครื่อง 
๑๑.๕.๓ เครื่องจักรเกิน  ๑๕  เครื่อง 
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 

๑๑.๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๑.๖.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๑.๖.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ หรือสวนผสม เชน    
ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา  

เปนตน 
การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว 
การผลิตกระดาษทราย 

การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๔,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 

 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี  (๑๗  ประเภทกิจการ)   

๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัว
ทําละลาย 

๓,๐๐๐  
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑๒.๒ 
 

 
 
 

 
๑๒.๓ 

 

 
 
 

 
๑๒.๔ 
๑๒.๕ 

 
 
 

๑๒.๖ 
 
 

 
 

๑๒.๗ 

 
 

๑๒.๘ 

๑๒.๙ 
 
 

 
๑๒.๑๐ 
๑๒.๑๑ 

๑๒.๑๒ 
๑๒.๑๓ 
๑๒.๑๔ 

การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
๑๒.๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การขนสง 

๑๒.๒.๒ การสะสม 
     (๑) สะสมไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
     (๒) สะสมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ลิตร 

     (๓) สะสมเกิน  ๒,๐๐๐  ลิตร 
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมตาง ๆ 

๑๒.๓.๑ การผลิต  การขนสง 
๑๒.๓.๒ การสะสม 
     (๑) น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทท่ี  ๒ 

     (๒) น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทท่ี  ๓ 
การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
การพนสียกเวนกิจการในประเภทท่ี  ๗  รายการท่ี  ๑ 

๑๒.๕.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๕.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๕.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด 
เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๒.๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๑๒.๖.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๖.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การโม การบดชัน 

๑๒.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๑๒.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร 
การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 

การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนต 
๑๒.๙.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๙.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๑๒.๙.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
การผลิตน้ําแข็ง 

การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 

๑๒.๑๕ 
๑๒.๑๖ 
๑๒.๑๗ 

การผลิตเชลแลก็ หรือสารเคลือบเงา 
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
๑๒.๑๗.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๑๗.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๑๗.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๔,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  (๑๐ ประเภทกิจการ)   
๑๓.๑ 

 
 

๑๓.๒ 
 
 
 

๑๓.๓ 
๑๓.๔ 
๑๓.๕ 

 
 
 

๑๓.๖ 
 
 

๑๓.๗ 
 
 

๑๓.๘ 
๑๓.๙ 

 
 
 

การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
๑๓.๑.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๓.๑.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณไฟฟา 
๑๓.๒.๑ การซอม 
๑๓.๒.๒ การผลิต 
การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 
การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลว หรือเหลือใช 
๑๓.๕.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๓.๕.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๓.๕.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การประกอบกิจการโกดังสินคา 
๑๓.๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๓.๖.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
การลางขวดภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
๑๓.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๑๓.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร 
การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
การกอสราง 
๑๓.๙.๑ การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัย  อาคารชั้นเดียว 
     (๑) พ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร 
     (๓) เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๔) เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๕๐  ตารางเมตร 
     (๕) เกิน  ๒๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
     (๖) เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๕๐  ตารางเมตร 
     (๗) เกิน  ๓๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
     (๘) เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๕๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (๙) เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร 
     (๑๐) เกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
     (๑๑)  เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
๑๓.๙.๒ การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัยเกินกวาหนึ่งชั้น 
     (๑) พ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร 
     (๓) เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๔) เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๕๐  ตารางเมตร 
     (๕) เกิน  ๒๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
     (๖) เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๕๐  ตารางเมตร 
     (๗) เกิน  ๓๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
     (๘) เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
     (๙) เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร 
     (๑๐) เกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
     (๑๑)  เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
๑๓.๙.๓ การกอสรางอาคารพาณิชย  สํานักงาน  ตึกแถว  อพารทเมนท  แมนชั่น  
บานพักอาศัยรวม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา  
โรงมหรสพ  ลานสเกต  หรืออาคารท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
๑๓.๙.๓.๑ อาคารพาณิชย  หองแถว  ตึกแถว  จํานวน  ๑  ชั้น 
     (๑) อาคารชั้นเดียว  ๑  หลัง 
     (๒) อาคารชั้นเดียวตั้งแต  ๒  คูหา  แตไมเกิน  ๕  คูหา 
     (๓) อาคารชั้นเดียวเกิน  ๕  คูหา  แตไมเกิน  ๑๐  คูหา 
     (๔) อาคารชั้นเดียวเกิน  ๑๐  คูหา  แตไมเกิน  ๒๐  คูหา 
     (๕) อาคารชั้นเดียวเกิน  ๒๐  คูหา  แตไมเกิน  ๕๐  คูหา 
     (๖) อาคารชั้นเดียวเกิน  ๕๐  คูหา 
๑๓.๙.๓.๒ อาคารพาณิชย  หองแถว  ตึกแถว  เกินกวาหนึ่งชั้น 
     (๑) อาคาร  ๑  หลัง 
     (๒) อาคารตั้งแต  ๒  คูหา  แตไมเกิน  ๕  คูหา 
     (๓) อาคารเกิน  ๕  คูหา  แตไมเกิน  ๑๐  คูหา 
     (๔) อาคารเกิน  ๑๐  คูหา  แตไมเกิน  ๒๐  คูหา 
     (๕) อาคารเกิน  ๒๐  คูหา  แตไมเกิน  ๕๐  คูหา 
     (๖) อาคารเกิน  ๕๐  คูหา 
๑๓.๙.๓.๓ สํานักงาน  อพารทเมนท  แมนชั่น  บานพักอาศัยรวม คอนโดมิเนียม 
     (๑) พ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     (๒) เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๖๐๐  ตารางเมตร 
     (๔) เกิน  ๖๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร 

๖๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๕๐ 
๓๐๐ 
๓๕๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๕) เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

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

(๗) เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

๙.๓.๔ โรงแรม 

(๑) ไมเกิน  ๒  ชั้น  และไมเกิน  ๕๐  หอง 

(๒) ไมเกิน  ๒  ชั้น  แตเกิน  ๕๐  หอง 

(๓) เกิน  ๒  ชั้น  แตไมเกิน  ๑๐๐  หอง 

(๔) เกิน  ๒  ชั้น  แตเกิน  ๑๐๐  หอง 

๙.๓.๕ โรงงานอุตสาหกรรม 

๙.๓.๖ สถานศึกษา  โรงพยาบาล 

๙.๓.๗ หางสรรพสินคา  โรงมหรสพ  โกดังเก็บสินคา  หรืออาคารท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกัน  หรืออาคารอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวแลว 

(๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

(๒) เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

(๓) เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๖๐๐  ตารางเมตร 

(๔) เกิน  ๖๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร 

(๕) เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

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

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

(๘) เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๙) เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 

 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

  



ขาพเจาขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

 

 

                                            แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 

        เขียนท่ี…………………………………………..    

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

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

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

ตําบล............................ อําเภอ..............................จังหวัด.............................หมายเลขโทรศัพท.......................... 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 (   )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท.......................................................................  

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 

 (   )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท..................................................................................  

มีคนงาน........................................คน  ใชเครื่องจักรขนาด........................................................................แรงมา 

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 

 (   )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท..............................................  

ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธกีาร.......................................................................... 

 (   )  กิจการรับทํา  การเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดท่ี............................................................................   

   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.....................................................   

   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี.............................................................................   

   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.......................................................  

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)......................................................................พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐาน

และเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

(    ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  

(    ) สําเนาทะเบียนบาน  

(    ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ 

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน  

(    ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  

(    ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  

(    ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

(    ) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด คือ  

๑. ................................................................................  

๒. ................................................................................  

   

 

คําขอเลขท่ี ................/................. 

          (เจาหนาท่ีกรอก) 

 

 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้.......................................................................    

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

 (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ

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

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

 

     (ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

          ตําแหนง.......................................................... 

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

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

   (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

     (ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

          ตําแหนง.......................................................... 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

 

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

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

อําเภอ.......................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท.............................................. 

 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...............................................................

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................................................................................  

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

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

โทรศัพท......................................โทรสาร................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ............................ตารางเมตร  

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด........................แรงมา  จํานวนคนงาน.....................คน  ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียม  

ใบอนุญาต......................................บาท  (............................................................................................................)  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี..................ลงวันท่ี.................เดือน.............................พ.ศ......................... 

 ขอ  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน               

 ขอ  ๓)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

 ๓.๑)................................................................................................................................................... 

 ๓.๒)...................................................................................................................................................... 

 ๓.๓)........................................................................................................................................................ 

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

 

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

 

 

   ออกให  ณ  วันท่ี              เดือน                         พ.ศ.    

 

 

      (ลงชื่อ).................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

            ตําแหนง.......................................................... 



รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงาน 

ทองถิ่น 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

   

      

      

      

      

      

      

      

 

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ี ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

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

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

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

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

ตําบล............................ อําเภอ..............................จังหวัด.............................หมายเลขโทรศัพท.......................... 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท...........................................................................  

ตามใบอนุญาตเลขท่ี.......................................  ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ........................  

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)......................................................................พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐาน

และเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

(    ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  

(    ) สําเนาทะเบียนบาน  

(    ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ 

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน  

(    ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  

(    ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  

(    ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

(    ) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด คือ  

๑. ................................................................................  

๒. ................................................................................  

 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

คําขอเลขท่ี ................/................. 

          (เจาหนาท่ีกรอก) 

 

 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต    

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

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

 

 

     (ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

          ตําแหนง.......................................................... 

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

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

   (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

     (ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

          ตําแหนง.......................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 

 

 

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

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

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

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

ตําบล.............................อําเภอ.............................จังหวัด............................ หมายเลขโทรศัพท...........................  

 ๑)  ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท..................................................  

ชื่อสถานท่ีประกอบการ........................................................................................................................................  

ตั้งอยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ตําบล.......................  

อําเภอ.....................................จังหวัด..............................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน................................................. 

 ๒)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร  

พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลวดังนี้  คือ 

(    ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  

(    ) สําเนาทะเบียนบาน  

(    ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ 

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน  

(    ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  

(    ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  

(    ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

(    ) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด คือ  

๑. ................................................................................  

๒. ................................................................................  

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)....................................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 

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

 

 

 

คําขอเลขท่ี ................/................. 

              (เจาหนาท่ีกรอก) 

 

 



ใบรับแจง 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... 

ตําแหนง............................................  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร  โทรศัพท............................   

ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  เลขท่ี........../...........  จาก (นาย/นาง/นางสาว)............................................. 

 

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

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

               ตําแหนง................................................   

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

จากการตรวจสอบคําขอ 

 (   )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได    

 (   )  เห็นสมควรไมออกหนังสือรับรองการแจง  เพราะ..........................................................................   

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

 

 

     (ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

          ตําแหนง.......................................................... 

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

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

   (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

     (ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

          ตําแหนง.......................................................... 

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