
 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 
เรื่อง  การควบคมุกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวและนายอําเภอแมลาว  จึงตราขอบัญญัตินี้ไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตาํบลจอมหมอกแกว  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยง 

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น   

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบการกิจนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน 

ขององคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหมีอํานาจตาม 

ความในมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรการ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือประโยชนอันมีมูลคา 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้   เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 

   (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

       (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  การอนุบาลสัตวทุกชนิด 

       (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

       (๑.๓)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาศึกษาหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเก็บคาศึกษาดูกิจการ

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

   (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑสัตว   

       (๒.๑)  การฆาหรือชําแหละสัตว  ยกเวนสถานที่ จําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

       (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตากหรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมเขา  กระดูก 

หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

       (๒.๓)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด  ๆ  ซึ่งมิใช 

เพ่ือเปนอาหาร 

       (๒.๔)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืชหรือสวนใดสวนหนึ่งของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

       (๒.๕)  การผลิต  แปรรูป  สะสมหรือลางครั่ง 

   (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

       (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง  ๆ   

       (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

       (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

       (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  

ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เปา  หรือวิธีอื่นใด 

       (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   

       (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

       (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  

ที่คลายคลึงกัน 

       (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น  ๆ   

       (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

     (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 



 หนา   ๑๗๑ 
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       (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

         (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

       (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ    

       (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

       (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

       (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

       (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

       (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

       (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

       (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

       (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

       (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

       (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

       (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

   (๔)  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

       (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

       (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง 

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

       (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

       (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

       (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ    

   (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

       (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

       (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

       (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอืน่  ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

       (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด  ๆ  ก็ตาม 

       (๕.๕)  การผลิตยาสูบ  โรงบมใบยาสูบและพืชผลทางการเกษตร 

       (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

       (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

       (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

       (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

   (๖)  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร               

       (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ 

ดวยโลหะหรือแร 

       (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑) 

       (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาช  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

       (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

       (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

       (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

   (๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

       (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

       (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

       (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบ

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

       (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

       (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

       (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

       (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

       (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

       (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

   (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

       (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

       (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

       (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย 

       (๘.๔)  การอบไม 

       (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

       (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

       (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง  ๆ 

       (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

   (๙)  กิจการเกี่ยวกับการบริการ 

         (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

        (๙.๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด   

         (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาต

ใน  (๙.๑) 

         (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

        (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

        (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

        (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

        (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

        (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

      (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

      (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

      (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

      (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

      (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

      (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

      (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

      (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

      (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

      (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักรหรือทอผาดวยกี่กระตุก 



 หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

     (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น  ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรือการอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ 

 (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

        (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

       (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

       (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

       (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัด  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๑๑.๒)   

       (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

       (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ  

       (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

       (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

     (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

      (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๕) 

 (๑๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง  ๆ   

     (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

     (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 



 หนา   ๑๗๖ 
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    (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

    (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

    (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

    (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

    (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

    (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

    (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

    (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

    (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

    (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

    (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

    (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 



 หนา   ๑๗๗ 
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   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๑๓.๑๐)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๓.๑๑)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

  (๑๓.๑๒)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามบุคคลใดดําเนิน

กิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  ในลักษณะที่เปนการคา

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๗  ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้  

ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  อภ. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวกําหนด 

ขอ  ๘  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ 

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอ 

พรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือแจง

คําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียด

ถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตอง 

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๙  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้  

ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบไมซึม   

ไมรั่ว  ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะหรือแกผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร 

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน   

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน  

ฝุนละออง  เขมา  เถาหรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับ

ใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘)  ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น

และตองตั้ งอยู ในทําเลที่ตั้ งเหมาะสมทั้ งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวท่ีขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

  (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงตามที่เจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 



 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ  ๑๐  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาตงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดไวในขอ  ๙  เพียงเทาท่ีเห็นสมควรหรือจะเปล่ียนแปลงอยางใด  เพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการ 

ซึ่งใหควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ขอ  ๑๑  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๒  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้จะตองปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ   

ถาวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

   (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่

เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๓)  ถ าจะ เป ล่ียนแปลง  แก ไขหรือเ พ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

     (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูไดรับแตงตั้งจาก

เจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสอบสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นไดในเวลา 

อันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

   (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบล 

จอมหมอกแกว 

ขอ  ๑๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไวในใบอนุญาตใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณสุข 

ขอ  ๑๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา 

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว  ถาประกอบ

กิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภท 

ที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ  ๑๕  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตอํานาจ 

องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 

ขอ  ๑๖  การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๑   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๗  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๔ 

ขอ  ๑๘  หากผูรับใบอนุญาต  ประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  อภ. ๔ 

ขอ  ๑๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๔  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีได 

ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๐  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

    (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขที่  ปของใบแทนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๘๑ 
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ขอ  ๒๑  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๒  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาต  ตออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

ใหใชแบบ  อภ. ๑ 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๒ 

   (๓)  คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  อภ. ๓ 

   (๔)  คําขออนุญาตตาง  ๆ  ใหใชแบบ  อภ. ๔ 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ  

ในกรณีไมพบผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไว 

ในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้น 

ไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๖  ผูประกอบกิจการรายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  บรรดาใบอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้  

ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกกฎระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เสวศ  สมบูรณ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลจอมหมอกแกว 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

บาท. สต. 

๑ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง   

 ๑.๑  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  การอนุบาลสัตวทุกชนิด   

 ๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก    

 (๑) การเลี้ยงมา  โค  กระบือ   

     (๑.๑)  เกินกวา  ๕  ตัวแตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐  

     (๑.๒)  เกินกวา  ๒๐  ตวัแตไมเกิน  ๔๐  ตัว ๒๐๐  

     (๑.๓)  เกินกวา  ๔๐  ตวัข้ึนไป ๔๐๐  

 (๒) การเลี้ยงสุกร   

     (๒.๑)  เกินกวา  ๕  ตัวแตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐  

     (๒.๒)  เกินกวา  ๒๐  ตวั  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว ๒๐๐  

     (๒.๓)  เกินกวา  ๔๐  ตวั  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๔๐๐  

     (๒.๔)  เกินกวา  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๖๐๐  

 (๓) การเลี้ยงแกะ  แพะ   

     (๓.๑)  เกินกวา  ๖  ตัวแตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐  

     (๓.๒)  เกินกวา  ๒๐  ตวัแตไมเกิน  ๔๐  ตัว ๒๐๐  

     (๓.๓)  เกินกวา  ๔๐  ตวัข้ึนไป ๓๐๐  

 ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตวปก  ไดแก  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก   

     (๑)  เกินกวา  ๕๐  ตัวแตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๑๐๐  

     (๒)  เกินกวา  ๑๐๐  ตัวแตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๒๐๐  

     (๓)  เกินกวา  ๕๐๐  ตัวแตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๓๐๐  

     (๔)  เกินกวา  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๕๐๐  

   ๑.๑.๓.  การเลี้ยงสัตวน้ํา  ไดแก  การเลี้ยงปลา  กุง     

     (๑)  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๔๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร ๑๐๐  

     (๒)  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๘๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐  

     (๓)  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๑,๖๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐  

   ๑.๑.๔  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน     

 (๑) การเลี้ยงตะพาบน้ํา  กบ   

     (๑.๑)  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน   

๑๐๐  ตารางเมตร 

๑๐๐  

     (๑.๒)  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน   

๕๐๐  ตารางเมตร 

๒๐๐  
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     (๑.๓)  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓๐๐  

     (๒)  การเลี้ยงจระเข   

     (๒.๑)  เกินกวา  ๒๐  ตวั  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐  

     (๒.๒)  เกินกวา  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๗๐๐  

     (๒.๓)  เกินกวา  ๕๐๐  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 ๑.๒  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม   

   ๑.๒.๑  เกินกวา  ๖  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐  

   ๑.๒.๒  เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว ๒๐๐  

   ๑.๒.๓  เกินกวา  ๔๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐  

 ๑.๓  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี

ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน 

ของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง  

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐  

๒ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

 ๒.๑  การฆาหรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย

หรือขายในตลาด  ไดแก  การฆาหาน  เปด  ไก 

  

   ๒.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  

   ๒.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  

 ๒.๒  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

   ๒.๒.๑  การหมัก  ฟอก  ตาก  หนังสัตวและขนสัตว ๔๐๐  

   ๒.๒.๒  การสะสมหนังสัตว  และขนสัตว ๕๐๐  

   ๒.๒.๓  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๔๐๐  

 ๒.๓  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  จากเปลือก  กระดอง  
กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน  ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  

เผา  หรือกรรมวิธีใด  ๆ  ซ่ึงมิใชเปนอาหาร 

  

   ๒.๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

   ๒.๓.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 ๒.๔  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอ
สัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ

สวนประกอบของอาหารสัตว 

๓๐๐  

 ๒.๕  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

   ๒.๕.๑  สะสมครั่ง ๒๐๐  
   ๒.๕.๒  ลางครั่ง ๑,๐๐๐  
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๓ กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวน  ในสถานท่ีจําหนาย
อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

 ๓.๑  การผลิต  สะสม  หรือ  แบงบรรจ ุ น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  
เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง  ๆ   

  

   ๓.๑.๑  การผลิตน้ําพริกแกง,  น้ําพริกเผาหรือน้ําพริกอ่ืนๆท่ีคลายคลึง ๒๐๐  
   ๓.๑.๒  การผลิตเตาเจี้ยว ๕๐๐  
   ๓.๑.๓  การผลิตซีอ๊ิว ๘๐๐  
   ๓.๑.๔  การผลิตน้ําจิ้ม  หรอืซอสปรุงรสอ่ืน  ๆ   ๒๐๐  
 ๓.๒  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  
น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   
ท่ีคลายคลึงกัน 

  

   ๓.๒.๑  การผลิตปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม ๒๐๐  
   ๓.๒.๒  การผลิตแหนม  หมํ่า  ไสกรอก ๒๐๐  
   ๓.๒.๓  การผลิตกะป ๓๐๐  
   ๓.๒.๔  การผลิตน้ําปลา ๖๐๐  
   ๓.๒.๕  การผลิตหอยดอง  น้ําบูด ู ไตปลา ๒๐๐  
 ๓.๓  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิมจากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน 
๒๐๐  

 ๓.๔  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  
บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  
หรือวิธีอ่ืนใด 

๒๐๐  

 ๓.๕  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   
   ๓.๕.๑  ใชเครื่องจักรตั้งแต  ๒  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  
   ๓.๕.๒  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐  
 ๓.๖  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  

เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 
ท่ีคลายคลึงกัน 

 
 

 

   ๓.๖.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  
   ๓.๖.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๒๐๐  
 ๓.๗  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ

ท่ีคลายคลึงกัน 
 

 
 

   ๓.๗.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  

   ๓.๗.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๒๐๐  

 ๓.๘  การผลิตขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ   

   ๓.๘.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  

   ๓.๘.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๒๐๐  
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 ๓.๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานมหรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   
   ๓.๙.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  
   ๓.๙.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๒๐๐  
 ๓.๑๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  

ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม 
๕๐๐  

 ๓.๑๑  การผลิตไอศกรีม ๕๐๐  
 ๓.๑๒  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   
   ๓.๑๒.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ๓.๑๒.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 ๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม

ชนิดผงอ่ืน  ๆ 
๕๐๐  

 ๓.๑๔  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  
น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

๑,๐๐๐  

 ๓.๑๕  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๕๐๐  
 ๓.๑๖  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุหรือขนสงน้ําแข็ง   
   ๓.๑๖.๑  ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน  ๒  เครื่อง ๓๐๐  
   ๓.๑๖.๒  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  ๒  เครื่อง  แตไมถึง  ๕  เครื่อง ๕๐๐  
   ๓.๑๖.๓  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  ๕  เครื่อง ๑,๐๐๐  
 ๓.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ํา

จากพืช  ผลไม  ผัก  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือ
ภาชนะอ่ืนใด 

  

 ๓.๑๗.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
 ๓.๑๗.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 ๓.๑๘  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวดหรือ

ภาชนะอ่ืนใด 
  

 ๓.๑๘.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
 ๓.๑๘.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 ๓.๑๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร ๑,๐๐๐  
 ๓.๒๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   
   ๓.๒๐.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  
 ๓.๒๐.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 ๓.๒๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ ๕๐๐  
 ๓.๒๒  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๕๐๐  
 ๓.๒๓  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐  
 ๓.๒๔  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงมา  ๕  

แรงมาข้ึนไป 
๕๐๐  
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๔ กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

  

 ๔.๑  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   
   ๔.๑.๑  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐  
   ๔.๑.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมาไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐  
   ๔.๑.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐  
 ๔.๒  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง 

รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
  

   ๔.๒..๑  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ๔.๒.๒  ใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 ๔.๓  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐  
 ๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐  
 ๔.๕  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทํา

ความสะอาดตาง  ๆ   
๑,๐๐๐  

๕ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   
 ๕.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช ๕๐๐  
 ๕.๒  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ ๕๐๐  
 ๕.๓  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  

หรือแปงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐  

 ๕.๔  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด  ๆ   ก็ตาม   
   ๕.๔.๑  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๕  แรงมา ๕๐๐  
   ๕.๔.๒  ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๔๐

แรงมา 
๗๐๐  

   ๕.๔.๓  ใชเครื่องจักรเกิน  ๔๐  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  
 ๕.๕  การผลิตยาสูบ  โรงบมใบยาสูบและพืชผลทางการเกษตร   
   ๕.๕.๑  การผลิตยาสูบ ๑,๐๐๐  
   ๕.๕.๒  โรงบมใบยาสูบและพืชผลทางการเกษตร ๑๐๐  
 ๕.๖  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   
   ๕.๖.๑  ไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  
   ๕.๖.๒  ใชเครื่องจักร ๔๐๐  
 ๕.๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   
   ๕.๗.๑  การสะสมปุย ๕๐๐  
   ๕.๗.๒  การผลิตปุย ๑,๐๐๐  
 ๕.๘  การผลิตเสนใยจากพืช ๓๐๐  
 ๕.๙  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๑ 
๕๐๐  
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๖ กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร   

 ๖.๑  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใช

ตาง  ๆ  ดวยโลหะหรือแร 

  

   ๖.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  

   ๖.๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐  

   ๖.๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒  แรงมา   

แตไมเกิน  ๕  แรงมา 

๔๐๐  

     ๖.๑.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 ๖.๒  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

  

   ๖.๒.๑  การหลอม  การหลอ  แรหรือโลหะทุกชนิด   ๒๐๐  

     ๖.๒.๒  การถลุง ๑,๐๐๐  

 ๖.๓  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ต ี ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวย

เครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

  

 ๖.๓.๑  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา ๓๐๐  

     ๖.๓.๒  การกลึง  เจาะ  รีด  ต ี ตัด  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๕  แรงมา ๕๐๐  

   ๖.๓.๓  การตี  โดยใชแรงคน ๑๐๐  

     ๖.๓.๔  การเชื่อม  การประสาน  การอาบโลหะ  ดวยกาซหรือไฟฟา ๕๐๐  

 ๖.๔  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๑,๐๐๐  

 ๖.๕  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๑,๐๐๐  

 ๖.๖  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

   ๖.๖.๑  การทําเหมืองแร ๑,๐๐๐  

   ๖.๖.๒  การสะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร ๑,๐๐๐  

๗ กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

 ๗.๑  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

   ๗.๑.๑  การตอ  การประกอบยานยนต ๑,๐๐๐  

   ๗.๑.๒  การเคาะ  การปะผุ  การพนส ี การพนสารกันสนิมยานยนต ๑,๐๐๐  

 ๗.๒  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๑,๐๐๐  
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 ๗.๓  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล   

ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 

 

 

 ๗.๓.๑  การซอมรถยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๕๐๐  

 ๗.๓.๒  การซอมรถจักรยานยนต ๒๐๐  

   ๗.๓.๓  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ ๕๐๐  

 ๗.๔  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมี

ไวบริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ

ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 

 

 

 

 ๗.๔.๑  รถยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๑,๐๐๐  

   ๗.๔.๒  รถจักรยานยนต ๕๐๐  

 ๗.๕  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต ๕๐๐  

 ๗.๖  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอมหรืออัดแบตเตอรี่ ๕๐๐  

 ๗.๗  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ   

   ๗.๗.๑  การปะ  เชื่อมยางโดยใชเครื่องมือกล ๑,๐๐๐  

 ๗.๗.๒  รถยนต  หรือเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ  ท่ีใชลอยาง ๕๐๐  

 ๗.๗.๓  จักรยานยนต  รถจักรยาน  ๒  ลอและ  ๓  ลอ ๑๐๐  

 ๗.๘  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

๑,๐๐๐  

๘ กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ   

 ๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐  

 ๘.๒  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ใส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวย

เครื่องจักร 

  

 ๘.๒.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๔๐๐  

  ๘.๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒  แรงมา   

แตไมเกิน  ๕  แรงมา 

๗๐๐  

   ๘.๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 ๘.๓  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

  

   ๘.๓.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๔๐๐  

   ๘.๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๗๐๐  

   ๘.๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  
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 ๘.๔  การอบไม  เชน  ทําตะเกียบ  ไมจิ้มฟน  ไมเสียบลูกชิ้น   

   ๘.๔.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๔๐๐  

   ๘.๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๗๐๐  
   ๘.๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  
 ๘.๕  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป ๑,๐๐๐  
 ๘.๖  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ   
   ๘.๖.๑  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  ๒  แรงมา ๔๐๐  
   ๘.๖.๒  สถานท่ีมีเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒  แรงมา   

แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
๗๐๐  

   ๘.๖.๓  สถานท่ีมีเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  
 ๘.๗  การผลิตกระดาษชนิดตาง  ๆ     
   ๘.๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ๘.๗.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 ๘.๘  การเผาถาน  หรือสะสมถาน   
   ๘.๘.๑  การเผาถาน ๒๐๐  
   ๘.๘.๒  การสะสมถาน  ไมเกิน  ๒๐  กระสอบ ๑๐๐  
   ๘.๘.๓  การสะสมถาน  เกินกวา  ๒๐  กระสอบไมเกิน  ๔๐  กระสอบ ๒๐๐  
   ๘.๘.๔  การสะสมถาน  เกินกวา  ๔๐  กระสอบข้ึนไป ๓๐๐  
๙ กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   
 ๙.๑  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
๕๐๐  

 ๙.๒  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๑,๐๐๐  
 ๙.๓  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

อนุญาต  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
๕๐๐  

 ๙.๔  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต
วาเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐  

 ๙.๕  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ
ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

  

  ๙.๕.๑  ไมเกิน  ๒๐  หอง ๓๐๐  
  ๙.๕.๒  เกินกวา  ๒๐  หองแตไมถึง  ๕๐  หอง ๗๐๐  
  ๙.๕.๓  เกินกวา  ๕๐  หอง ๑,๐๐๐  

 ๙.๖  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบง
เชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๒๐๐  

 

 



-๙- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

บาท. สต. 

 ๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐  

 ๙.๘  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง   
ดิสโกเทก  คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐  

 ๙.๙  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน  
เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต  ๙.๑ 

๕๐๐  

 ๙.๑๐  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐  

 ๙.๑๑  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐  

 ๙.๑๒  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๒๐๐  
 ๙.๑๓  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๒๐๐  
 ๙.๑๔  การประกอบกิจการใหบริการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม ๑,๐๐๐  
 ๙.๑๕  การประกอบกิจกาใหบริการคอมพิวเตอร ๕๐๐  
 ๙.๑๖  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ   
  ๙.๑๖.๑  ประกอบกิจการสนามกอลฟ ๑,๐๐๐  
 ๙.๑๖.๒  การประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐  
 ๙.๑๗  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
๑,๐๐๐  

 ๙.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๕๐๐  
 ๙.๑๙  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐  
 ๙.๒๐  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐  
 ๙.๒๑  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับ

ฝากสัตวชั่วคราว 
๕๐๐  

๑๐ กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ   
 ๑๐.๑  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก   
   ๑๐.๑.๑  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวย 

เครื่องจักรไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
๕๐๐  

   ๑๐.๑.๒  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรเกินกวา  
๒๐  แรงมา 

๑,๐๐๐  

 ๑๐.๑.๓  การทอผาดวยก่ีกระตุก  ตั้งแต  ๕  ก่ี  ถึง  ๑๐  ก่ี ๑๐๐  
  ๑๐.๑.๔  การทอผาดวยก่ีกระตุก  เกินกวา  ๑๐  ก่ีข้ึนไป ๒๐๐  
 ๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสงเคราะห ๕๐๐  
 ๑๐.๓  การปนฝาย  นุน  ใยสงัเคราะหดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 ๑๐.๔  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 ๑๐.๕  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืนๆ  ดวยเครื่องจักร   
   ๑๐.๕.๑  ตั้งแต  ๕  เครื่องไมเกิน  ๑๐  เครื่อง ๓๐๐  
   ๑๐.๕.๒  เกินกวา  ๑๐  เครื่องข้ึนไป ๕๐๐  

 

 



-๑๐- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

บาท. สต. 

 ๑๐.๖  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ   ๕๐๐  

 ๑๐.๗  การซัก  อบ  รีด  หรอือัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐  

 ๑๐.๘  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน  ๆ ๑,๐๐๐  

๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน   

 ๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

   ๑๑.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  

   ๑๑.๑.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 ๑๑.๒  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหิน  ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 ๑๑.๓  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ดวยซีเมนต   

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  

 ๑๑.๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  

   ๑๑.๓.๒  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ๑๑.๔  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ัง 
การขุด  ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอย  ดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๑๑.๑ 

  

   ๑๑.๔.๑  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  (๕  ตัน) ๕๐๐  

   ๑๑.๔.๒  เกินกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  ข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินหรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

   ๑๑.๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

   ๑๑.๕.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 ๑๑.๖  การเลื่อย  ตัด  หรือประดษิฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ    ๕๐๐  

 ๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปนูปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรอืเผาหินปูน ๑,๐๐๐  

 ๑๑.๘  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง  ๆ   ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๑,๐๐๐  

 ๑๑.๙  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๕๐๐  

 ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย ๑,๐๐๐  

 ๑๑.๑๑  การผลิตใยแกว  หรอืผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐  

 ๑๑.๑๒  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  
หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๖.๕ 

๑,๐๐๐  

๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง  ๆ      

 ๑๒.๑  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ 
หรือสารตัวทําละลาย 

  

 ๑๒.๑.๑  การทําน้ํากรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๑.๒  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง   

สารออกซิไดซหรือสารตัวทําละลาย 

๑,๐๐๐  

 



-๑๑- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

บาท. สต. 

 ๑๒.๒  การผลิต  สะสม  บรรจุหรือขนสงกาซ   

   ๑๒.๒.๑  การผลิตกาซ ๑,๐๐๐  

   ๑๒.๒.๒  การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐  

 ๑๒.๒.๓  การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีเกินกวา   
๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๑,๐๐๐  

   ๑๒.๒.๔  ปมกาซ ๑,๐๐๐  

   ๑๒.๒.๕  การขนสงกาซ ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๓  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ  ปโตรเลียม   

   ๑๒.๓.๑  การผลิต  กลั่น  น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง  ๆ   

๑,๐๐๐ 

 

 

 ๑๒.๓.๒  การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม

ตางๆ   

  

   (๑)  จํานวนสะสมไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร ๒๐๐  

   (๒)  จํานวนสะสมเกินกวา  ๑,๐๐๐  ลิตร  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลติร ๕๐๐  

   (๓)  จํานวนสะสมเกินกวา  ๕,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

   (๔)  การขนสงน้าํมันปโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ  ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๔  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

 ๑๒.๔.๑  การผลิตถานหิน  ถานโคก ๕๐๐  

 ๑๒.๔.๒  การสะสมถานหิน  ถานโคก ๕๐๐  

   ๑๒.๔.๓  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๕๐๐  

 ๑๒.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑ ๕๐๐  

 ๑๒.๖  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  

 ๑๒.๖.๑  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐  

   ๑๒.๖.๒  ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๒  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๗  การโม  สะสมหรือบดชัน   

   ๑๒.๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

   ๑๒.๗.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๙  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   

   ๑๒.๙.๑  ลางฟลมรูปถาย ๒๐๐  

 ๑๒.๙.๒  ลางฟลมภาพยนตร ๑,๐๐๐  

   ๑๒.๙.๓  การผลิตฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๑๐  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

๑,๐๐๐  



-๑๒- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

บาท. สต. 

 ๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๑๒  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง   
   ๑๒.๑๓.๑  ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน  ๕  แรงมา ๔๐๐  
   ๑๒.๑๓.๒  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  ๕  แรงมาแตไมเกิน  

๒๐  แรงมา 
๖๐๐  

   ๑๒.๑๓.๓  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  ๒๐  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  
 ๑๒.๑๔  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
๑,๐๐๐  

 ๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐  
 ๑๒.๑๖  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   
   ๑๒.๑๖.๑  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ๑๒.๑๖.๒  การผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
   ๑๒.๑๖.๓  การสะสม  การบรรจุ  การขนสง ๑,๐๐๐  
 ๑๒.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   
   ๑๒.๑๗.๑  การผลิต ๑,๐๐๐  
   ๑๒.๑๗.๒  การบรรจุ  การสะสม ๑,๐๐๐  

๑๓ กิจการอ่ืน  ๆ   
 ๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   
   ๑๓.๑.๑  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐  
   ๑๓.๑.๒  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแกวเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน  

๕  แรงมา 
๗๐๐  

   ๑๓.๑.๓  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  
 ๑๓.๒  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องอุปกรณไฟฟา 
  

 ๑๓.๒.๑  การผลิต ๑,๐๐๐  
   ๑๓.๒.๒  การซอม ๓๐๐  
 ๑๓.๓  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
   ๑๓.๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ๑๓.๓.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 ๑๓.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   
   ๑๓.๔.๑  การพิมพแบบ  พิมพเขียว ๕๐๐  
   ๑๓.๔.๒  การถายเอกสาร ๑,๐๐๐  
 ๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๕๐๐  
 ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา ๑,๐๐๐  

 



-๑๓- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

บาท. สต. 

 ๑๓.๗  การลางขวด  พลาสติก  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือ

นําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

๕๐๐  

 ๑๓.๘  การพิมพ  เขียน  พนสีหรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐  

 ๑๓.๙  การบรรจุหีบ  หอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 ๑๓.๑๐  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค ๕๐๐  

 ๑๓.๑๑  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง ๑,๐๐๐  

 ๑๓.๑๒  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ีรับ..................................          แบบ  อภ.๑ 

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

เรียน  เจาพนักงานทองถ่ิน  

 

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

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

จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย........................โทรศัพท............................................. 

 

  ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เพ่ือขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...................................................................................................................................... 

ชื่อสถานท่ีประกอบการ.........................................................................................ตั้งอยูบานเลขท่ี............................. 

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

อําเภอ/เขต....................จังหวดั.......................โทรศัพท..........................โทรสาร.............................. 

 

  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ 

๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๓.๑. ................................................................................................................................. 
๓.๒. .................................................................................................................................. 
๓.๓. ................................................................................................................................. 

๔. ......................................................................................................................................... 

๕. ........................................................................................................................................ 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

       ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 



-๒- 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (  )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (  )  เอกสารไมครบ  และไดดําเนินการแลว  ดังนี้ 

 

  ๑)........................................................................................................................................ 

  ๒)........................................................................................................................................ 

 

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

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และกําหนดเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

  ๑).......................................................................................................................................... 

  ๒).......................................................................................................................................... 

 

คําสั่ง  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  อภ. ๒ 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี..............เลขท่ี.............ป..................... 

  อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ............................................................อายุ..............ป 

สัญชาติ.................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.....................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี........... 

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

อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...............................โทรศัพท............................โทรสาร........................... 

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

ลําดับท่ี.......................คาธรรมเนียม.........................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี....................เลขท่ี.......................... 

ลงวันท่ี........เดือน............................พ.ศ..........................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................ 

พ้ืนท่ีประกอบการ....................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร...............แรงมา  จํานวนคนงาน...............คน 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.......................หมูท่ี............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................................ 

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

โทรสาร.................................. 

  ขอ  ๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

   ๒.๑........................................................................................................................... 

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

   ๒.๒.......................................................................................................................... 

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

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี...............  เดือน.....................พ.ศ.......................... 

   ออกให  ณ  วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ.................... 

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

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

           เจาพนักงานทองถ่ิน 



เลขท่ีรับ..................................          แบบ  อภ. ๓ 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

เรียน  เจาพนักงานทองถ่ิน  

 

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

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

จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย........................โทรศัพท............................................. 

 

  ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  ประเภท.......................................................................................................................................... 

ชื่อสถานท่ีประกอบการ.........................................................................................ตั้งอยูบานเลขท่ี..................... 

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

อําเภอ/เขต....................จังหวดั.......................โทรศัพท..........................โทรสาร.................... 

 

  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ 

๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๓.๑. ................................................................................................................................. 
๓.๒. .................................................................................................................................. 
๓.๓. ................................................................................................................................. 

๔. ......................................................................................................................................... 

๕. ........................................................................................................................................ 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

       ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 



-๒- 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (  )  เอกสารการขอรับใบแทนใบอนุญาตครบถวน 

 (  )  เอกสารไมครบ  และไดดําเนินการแลว  ดังนี้ 

 

  ๑)........................................................................................................................................ 

  ๒)........................................................................................................................................ 

 

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

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

 

 

คําสั่ง  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 (  )  อนุญาตใหออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการได 

 (  )  ไมอนุญาตใหออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ีรับ..................................          แบบ  อภ. ๔ 

คําขออนุญาตท่ัวไป 

 

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

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

เรียน  เจาพนักงานทองถ่ิน  

 

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

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

จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย........................โทรศัพท............................................. 

  จึงมีความประสงค (  )  ขอโอนการดําเนินกิจการ  ตั้งแตวันท่ี....................................... 

     (  )  ขอเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดการประกอบกิจการ  สถานท่ี  

หรือเครื่องจักรของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตั้งแตวันท่ี.......................................... 

     (  )  ขอบอกเลิกประกอบกิจการ  ตั้งแตวันท่ี................................. 

     (  )  อ่ืน  ๆ  ระบุ.............................................................................. 

ประเภท.............................................................................................................................................................. 

ของสถานประกอบกิจการ.................................................................................................................................. 

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

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.........................โทรศัพท...................................โทรสาร................................... 

  เนื่องจาก................................................................................................................................... 

  พรอมนี้ไดแนบเอกสาร  คือ 

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

  ๒……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๓…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๔........................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

        ผูขออนุญาต 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
	เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

