
หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองไขนก 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขและปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองไขนก   

วาดวยกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  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  องคการบริหารสวนตําบลหนองไขนก  

โดยความเหน็ชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลหนองไขนกและนายอําเภอมวงสามสิบ  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองไขนก  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไขนกตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนอไขนก  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑) 

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้ 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไขนกเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจ  ตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 
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“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไขนก 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานองคการ

บริหารสวนตําบลหนองไขนก  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหนองไขนก 

(๖.๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง  ไดแก   

 การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 



หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๖.๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด 

  (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

  (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

  (๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็นสัตว  หรือไขสัตว 

  (๕) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  (๖) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

(๖.๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารการเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซี้อิ๊ว  

น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

  (๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แซอิ่ม  จากผัก  ผลไม  หรือ

พืชอยางอื่น 

  (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  

ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

  (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

  (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  

เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่นๆ  ที่คลายคลึง 

  (๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

  (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

  (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
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  (๑๑) การผลิตไอศกรีม 

  (๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

  (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

  (๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

  (๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

  (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

  (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

  (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

(๖.๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

  (๑) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมทั้งสบู 

ที่ใชกับรางกาย 

  (๒) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

  (๓) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

(๖.๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

  (๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

  (๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

  (๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

  (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

  (๖) การผลิตเสนใยจากพืช 

  (๗) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 
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(๖.๖) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๒) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบ 

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

 (๔) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

 (๕) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

 (๖) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

 (๗) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

 (๘) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ

ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

(๖.๗) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

 (๑) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย 

 (๒) การอบไม 

 (๓) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

 (๔) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

 (๕) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

(๖.๘) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๑) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 

 (๒) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร   

 (๓) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่ จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
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 (๔) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชาหรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๕) การจัดใหมีการมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๖) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๗) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

 (๘) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

(๖.๙) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

  (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

  (๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

  (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

  (๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

  (๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๖.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยดิน  ดวยเครื่องจักร 

 (๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑๑ (๒) 

 (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

 (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
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 (๘) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

(๖.๑๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคกและสารเคมีตาง ๆ 

 (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

 (๒) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

 (๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

 (๔) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๗  (๑) 

 (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด 

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๖) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

 (๗) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๘) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

 (๙) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

(๖.๑๒) กิจการอื่น ๆ 

 (๑) การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

  (๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

  (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

  (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

  (๖) การประกอบกิจการโกดัง 

  (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

  (๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

  (๙) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
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 (๑๐)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

 (๑๑)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๙.๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ี 

ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  บันไดหนีไฟหรือ 

ทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  

ตองไมมีส่ิงกีดขวางมีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมี

ไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๙.๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๙.๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 
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ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอนัตราย

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 

  (๑๑.๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

  (๑๑.๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๑๑.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 
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  (๑๖.๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด  

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๑๖.๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ

อันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐาน

มลพิษดานตาง ๆ  สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองไขนก  

เลือกนําคามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ขอ ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนด

เงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติม 

จากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได  ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับ

สถานที่แหงเดียว 



หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองการมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๒๐.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒๐.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๒๐.๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๒๐.๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไขนกประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา 

สละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความ

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน  ตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแต 

ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไขนกเทานั้น 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว  

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่รับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองไขนก 

ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก  

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  



หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายใน

เวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่ 

คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไขนก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๕ ผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองไขนก  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  (เพ่ิมเติมฉบับที่  ๑)  ใหใบอนุญาตดังกลาวมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะหมดอายุ  หรือถูกเพิกถอน

ตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อภิชัย  เทพารกัษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองไขนก 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไข่นก 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 

บาท 
๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์  

๑.๑ การเพาะพันธ์ุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
 ๑.๑.๑ การเลี้ยง  โค   กระบือ  
 ๑.   ต้ังแต่ ๕๑   ตัวแต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
 ๒. ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๒,๐๐๐ 
 ๓. ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
 ๑.๑.๒  การเลี้ยงสุกร  
    ๑.  ต้ังแต่ ๕๑ ตัวแต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
 ๒.  ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๒,๐๐๐ 
 ๓.  ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
 ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตว์ปีก  
    ๑.  ต้ังแต่ ๕๑ ตัวแต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๕๐๐ 
 ๒.  ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
 ๓.  ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  

๒.๑ การฆ่าสัตว์   ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย หรือขายในตลาด ๑,๐๐๐ 
๒.๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ ๑,๐๐๐ 
๒.๓ การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๑,๐๐๐ 
๒.๔ การเคี่ยวหนัง  เอ็นสัตว์  หรอืไขสัตว์ ๑,๐๐๐ 
๒.๕ การผลิต   โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์  

 หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วน  
 ประกอบของอาหารสัตว์  
 ๒.๕.๑โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๒.๕.๒โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๒.๖ การผลิต   แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง ๑,๐๐๐ 
๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร   เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม  ยกเว้นในสถานท่ีจําหนา่ย  
 อาหารการเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน  

๓.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกปรุงสําเร็จ  
 เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  นํ้าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ บริโภคในครัวเรือน  
 ๓.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑.๒ โดยใช้เคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ 

 
 



-๒- 
 
ลําดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 

บาท 
๓.๒ การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  ไตปลา  

 เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค  
 ในครัวเรือน  
 ๓.๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒.๒ โดยใช้เคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ 

๓.๓ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมกั  ดอง  แซ่อ่ิม  จากผัก  ผลไม ้ ๑,๐๐๐ 
 หรือพืชอย่างอ่ืน  

๓.๔ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ   อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  
 บด  น่ึง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง เผา  
 หรือวิธีอ่ืนใด ๑,๐๐๐ 

๓.๕ การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน ๑,๐๐๐ 
๓.๖ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  

 เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี   เน้ือสัตว์เทียม  หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
 ๓.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๖.๒ โดยใช้เคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ 

๓.๗ การผลิตบะหมี ่ มักกะโรนี  สปาเกตต้ี  พาสต้า   หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
 ที่คล้ายคลึงกัน ๑,๐๐๐ 

๓.๘ การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอ่ืน ๆ ๑,๐๐๐ 
๓.๙ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้านม  หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ ๑,๐๐๐ 
๓.๑๐ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

 ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลติภัณฑ์เนยผสม ๑,๐๐๐ 
๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม  

 ๓.๑๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๓.๑๒ การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ ๑,๐๐๐ 
๓.๑๓ การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  

 ๓.๑๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๓.๑๔ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทลิแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  
 นํ้าส้มสายชู  ขา้วหมาก  นํ้าตาลเมา ๑,๐๐๐ 

๓.๑๕ การผลิตนํ้ากลัน่   นํ้าบริโภค   นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ๒,๐๐๐ 
๓.๑๖ การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งนํ้าแข็ง  

 ๓.๑๖.๑  โดยใช้เครื่องจักร  ต้ังแต่ ๕ - ๑๐  แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๖.๒  โดยใช้เครื่องจักร มากกว่า ๑๐ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
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ลําดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 

บาท 
๓.๑๗ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าอัดลม นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าจากพืช  

 ผัก  ผลไม ้ เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
 ๓.๑๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๕๐๐ 
 ๓.๑๗.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๓.๑๘  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
 ๓.๑๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๕๐๐ 
 ๓.๑๘.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๓.๑๙ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
 ๓.๑๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๙.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๓.๒๐ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าตาล  นํ้าเช่ือม  
 ๓.๒๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๐.๒ โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
๔ กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  
 ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาด  

๔.๑ การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  
 รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย ๑,๕๐๐ 

๔.๒ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเรจ็รูป ๑,๕๐๐ 
๔.๓ การผลิตผงซักฟอก  สบู่  นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์  

 ทําความสะอาดต่าง ๆ ๑,๕๐๐ 
๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  

๕.๑ การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช ๑,๕๐๐ 
๕.๒ การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ  

 ๕.๒.๑ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
 ๕.๒.๒ ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

๕.๓ การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืชหรือแป้ง  
 อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๑,๕๐๐ 

๕.๔ การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
 ๕.๔.๑  ไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐ 
 ๕.๔.๒  ต้ังแต่วันละ ๑,๐๐๑ – ๖,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
 ๕.๔.๓  ต้ังแต่วันละ ๖,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป ๕,๐๐๐ 

๕.๕ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย  
 ๕.๕.๑ สะสมไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
 ๕.๕.๒ สะสมเกินกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
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ลําดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 

บาท 
๕.๖ การผลิตเส้นใยจากพืช ๑,๕๐๐  
๕.๗ การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลติผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก อ้อย ขา้วโพด   

 ๕.๗.๑ สะสมไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐  
 ๕.๗.๒ สะสมเกินกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐  
๖ กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

๖.๑ การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นส ี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๑,๐๐๐  
๖.๒ การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า   

 ระบบปรับอากาศ   หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์   
 เครื่องจักร   หรือเคร่ืองกล   
 ๖.๒.๑ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ๓๐๐  
 ๖.๒.๒ ซ่อมรถยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล ๕๐๐  

๖.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้ ๑,๐๐๐  
 บริการหรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจน้ัน  มีการซ่อมหรือปรับปรุง   
 ยานยนต์  เครือ่งจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย   

๖.๔ การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี   หรอือัดฉีดยานยนต์ ๑,๐๐๐  
๖.๕ การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๕๐๐  
๖.๖ การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เช่ือมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ   

 ๖.๖.๑ รถยนต์ ๕๐๐  
 ๖.๖.๒ รถจักรยานยนต์  รถจกัรยานรถท่ีมีลอ้ต้ังแต่ ๓ ล้อลงมา ๕๐๐  

๖.๗ การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๕๐๐  
๖.๘ การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วน ๕๐๐  

 ประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า   
๗ กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ   

๗.๑ การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้   
 หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย ๑,๐๐๐  

๗.๒ การอบไม้ ๑,๐๐๐  
๗.๓ การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป ๑,๐๐๐  
๗.๔ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ ๑,๐๐๐  
๗.๕ การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน   

 ๗.๕.๑ ต้ังแต่ ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐  
 ๗.๕.๒ ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป ๑,๐๐๐  
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๘ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  

๘.๑ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ ๑,๕๐๐ 
๘.๒ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  ๑,๕๐๐ 
๘.๓ การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มใิช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ  

 พักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทนหรือ  
 กิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกัน  
 ๘.๓.๑  มีห้องพักไม่เกิน ๕ ห้อง ๕๐๐ 
 ๘.๓.๒  มีห้องพัก  ต้ังแต่ ๖ ห้อง  แต่ไม่เกิน ๑๐ ห้อง ๑,๐๐๐ 
 ๘.๓.๓  มีห้องพัก  ต้ังแต่ ๑๑ ห้อง  แต่ไม่เกิน ๑๕ ห้อง ๑,๕๐๐ 
 ๘.๓.๔  มีห้องพัก  ต้ังแต่ ๑๖ ห้อง  แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง ๒,๐๐๐ 
 ๘.๓.๕  มีห้องพัก  ต้ังแต่ ๒๑ ห้องขึ้นไป ๓,๐๐๐ 

๘.๔ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  
 หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  
 ๙.๔.๑ มีห้องพักไม่เกิน ๕ ห้อง ๕๐๐ 
 ๙.๔.๒  มีห้องพัก  ต้ังแต่ ๖ ห้อง  แต่ไม่เกิน ๑๐ ห้อง ๑,๐๐๐ 
 ๙.๔.๓  มีห้องพัก  ต้ังแต่ ๑๑ ห้อง  แต่ไม่เกิน ๑๕ ห้อง ๑,๕๐๐ 
 ๙.๔.๔  มีห้องพัก  ต้ังแต่ ๑๖ ห้อง  แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง ๒,๐๐๐ 
 ๙.๔.๕  มีห้องพัก   ต้ังแต่ ๒๑ ห้องขึ้นไป ๓,๐๐๐ 

๘.๕ การจัดให้มีการมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง ดิสโกเทก  
 คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ 

๘.๖ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ  
 ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 ๙.๖.๑ ร้านที่มีเก้าอ้ีบริการไม่เกิน ๓ ที่น่ัง ๕๐๐ 
 ๙.๖.๒ ร้านที่มเีก้าอ้ีบริการเกิน ๓ ที่น่ังขึ้นไป ๑,๕๐๐ 

๘.๗ การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม ๑,๕๐๐ 
๘.๘ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๑,๕๐๐ 
๙ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ  

๙.๑ การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ๑,๐๐๐ 
๙.๒ การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์  

 ๙.๒.๑  ต้ังแต่ ๑ – ๑๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐ 
 ๙.๒.๒  ต้ังแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐  กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
 ๙.๒.๓  ต้ังแต่ ๕๐๑  กิโลกรัม ๒,๐๐๐ 

๙.๓ การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๙.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
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๙.๕ การเย็บ  ปักผา้  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๙.๖ การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืน ๆ ๑,๐๐๐ 
๙.๗ การซัก  อบ  รดี  หรืออัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 
๙.๘ การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิง่ทออ่ืน ๆ ๑,๐๐๐ 
๑๐ กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

๑๐.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๑,๐๐๐ 
๑๐.๒ การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยดิน  ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๑๐.๓ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ ๑,๐๐๐ 

 หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
๑๐.๔ การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมท้ังการขุด  

 ตัก ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ  
 ใบอนุญาตใน  ๑๐.๒  
 ๑๐.๔.๑  ใช้พ้ืนที่ตํ่ากว่า ๒๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
 ๑๐.๔.๒  ใช้พ้ืนที่ ต้ังแต่ ๒๐ – ๕๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
 ๑๐.๔.๓  ใช้พ้ืนที่ มากกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๕๐๐ 

๑๐.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถทุี่คล้ายคลึง ๑,๕๐๐ 
๑๐.๖ การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐห์ินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรอืผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ๑,๐๐๐ 
๑๐.๗ การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรอืเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 
๑๐.๘ การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ 
๑๑ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหนิ  ถ่านโค้ก  

 และสารเคมีต่าง ๆ  
๑๑.๑ การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนส่งก๊าซ  

 ๑๑.๑.๑ การสะสมก๊าซหุงต้มประเภทหุงต้มเพ่ือร้านค้าปลีก ๕๐๐ 
 ๑๑.๑.๒ การสะสมก๊าซประเภทหุงต้มเพ่ือจําหน่ายร้านค้าส่ง ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๑.๓ การสะสมในลกัษณะต้ังเป็นสถานีบริการก๊าซ ๑,๕๐๐ 

๑๑.๒ การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
 ๑๑.๒.๑ น้อยกว่า ๑๐๐  ลิตร ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๒.๒ จํานวนต้ังแต่  ๑๐๐ – ๑,๐๐๐ ลิตร ๑,๕๐๐ 
 ๑๑.๒.๓ จํานวนต้ังแต่  ๑,๐๐๑ ลิตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๑๑.๓ การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถา่นหิน  หรือถา่นโค้ก ๒,๐๐๐ 
๑๑.๔ การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๗.๑ ๒,๐๐๐ 
๑๑.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก เซลลูลอยด์ ๒,๐๐๐ 

 เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
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๑๑.๖ การโม่  สะสม  หรือบดซัน ๒,๐๐๐  
๑๑.๗ การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมส ี ๒,๐๐๐  
๑๑.๘ การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ๒,๐๐๐  

 ในการผลิตดอกไม้เพลิง   
๑๑.๙ การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค ๑,๐๐๐  
๑๑.๑๐ การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว ๒,๐๐๐  
๑๒ กิจการอ่ืน ๆ   

๑๒.๑ การพิมพ์หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   
 ๑๒.๑.๑ ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐  
 ๑๒.๑.๒ ต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐  

๑๒.๒ การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
 หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า   
 ๑๒.๒.๑ การซอ่ม ๕๐๐  
 ๑๒.๒.๒ การผลิต ๑,๐๐๐  

๑๒.๓ การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐  
๑๒.๔ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร ๕๐๐  
๑๒.๕ การสะสมวัตถหุรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้   

 ๑๒.๕.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๔๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
 ๑๒.๕.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๔๐๑ – ๘๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
 ๑๒.๕.๓ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๘๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๑๒.๖ การประกอบกิจการโกดัง   
 ๑๒.๖.๑ พ้ืนทีไ่ม่เกิน ๔๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
 ๑๒.๖.๒ พ้ืนทีต้ั่งแต่ ๔๐๑ – ๘๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
 ๑๒.๖.๓ พ้ืนทีต้ั่งแต่ ๘๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐  

๑๒.๗ การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือ ๑,๐๐๐  
 แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่   

๑๒.๘ การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๑,๐๐๐  
๑๒.๙ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐  
๑๒.๑๐ การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหนะนําโรค ๑,๐๐๐  
๑๒.๑๑ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ๑,๐๐๐  
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 เลขที…่..................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่….......................เดือน…..............พ.ศ…........................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ( )   ครบ 
 ( ) ไม่ครบ คือ 
 ๑)….................................. 
 ๒)….................................. 
 ๓)….................................. 
 
                                             (ลงช่ือ)………………………………………… 
                                                      (….........................................................) 
                                               ตําแหน่ง…..................................................... 
 
 

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับ คําขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 เลขที…่..................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่….......................เดือน…..............พ.ศ…........................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ( ) ครบ 
 ( ) ไม่ครบ คือ 
 ๑)….................................. 
 ๒)….................................. 
 ๓)….................................. 
 
 ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน…...........วัน 
นับแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 
 
                                                   (ลงช่ือ)………………………………………… 
                                                            (…..........................................) 
                                                    ตําแหน่ง…......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
 ประกอบกิจการ………………………………………………… 
เล่มที…่……………… เลขที…่……. /……………… 
 ข้อ ๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้………………………………………. สัญชาติ…………….. อยู่บ้านเลขที่…………. 
หมู่ที่…………………… ตรอก/ซอย……………………….. ถนน………………… ตําบล/แขวง…………………………………………… 
อําเภอ/เขต………………………………………… จังหวัด……………………………………. โทรศัพท์……………………………………… 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ………………………………………………………… ประเภท…………………………………………… 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า…………………………………………………………………………………………………………………… 
ต้ังอยู่เลขที่…………………. หมู่ที่…………………….. ตรอก/ซอย………………………. ถนน………………………………………….. 
ตําบล/แขวง…………………………………………….. อําเภอ/เขต……………………………….. จังหวัด………………………………… 
โทรศัพท์………………………………… โทรสาร………………………… มีพ้ืนที่ประกอบการ………………..…………. ตารางเมตร 
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด………………………………………. แรงม้า จํานวนคนงาน………………………………………….. คน 
 เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีละ………………………………….. บาท (……………………………………………………… ) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่…………… เลขที่………………….. ลงวันที่…………………. เดือน………………….. พ.ศ……………… 
 ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารสว่นตําบลหนองไข่นก 
 ข้อ ๓ หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่ 
เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 ข้อ ๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
 ๑)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๓)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อ ๕ ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่…………………….. เดือน………………………….. พ.ศ…………………………………….. 
ข้อ ๖ ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่…………………………….. เดือน……………………………….. พ.ศ…………………………… 
 
 
                                                       (ลงช่ือ)………………………………………………….. 
                                                               (………………………………………………….. ) 
                                                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
 

ว/ด/ป 
ที่อนุญาต 

ว/ด/ป 
ที่สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เลขที ่ ว/ด/ป 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

คําเตือน 
๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
๒. ต้องย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายในวันเวลาท่ีกําหนดตามข้อ ๒ 
    ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
๔. การขอต่อใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีไปด้วย 
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