
 หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกหาร 
เรื่อง  การควบคมุกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกหาร  วาดวยการควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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  องคการบริหารสวนตําบลโคกหาร  

โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกหารและนายอําเภอเขาพนม  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกหาร  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกหารตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีตราไวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกหารเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และ

ใหมีอํานาจ  ตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบ  การดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกหาร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้ งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ   

หรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลโคกหาร  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือใหบริการใด  ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา  กิจการที่มีกระบวนการผลิต 

หรือกรรมวิธีที่กอใหเกิดมลพิษหรือส่ิงที่ทําใหเกิดโรค  ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงนั้นไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางดิน  ทางเสียง  แสง  ความรอน  

ความส่ันสะเทือน  รังสี  ฝุนละออง  เขมา  เถา  เปนตน 

ขอ  ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุม  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกหาร 

  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

     (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

     (๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

     (๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ

คาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม    

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว  และผลิตภัณฑ 

     (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การ

ขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

     (๓)  การสะสมเขาสัตว  ขนสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

     (๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

     (๕)  การตม  การตาก  การเผา  เปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาดสด 

     (๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๗)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือ

พืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

     (๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

     (๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

     (๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  หอยดอง  ซีอิ๊ว  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

     (๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

     (๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาม  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

     (๘)  การผลิตแบะแซ 

     (๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

    (๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

     (๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

     (๑๖)  การคั่วกาแฟ 

     (๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

     (๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

     (๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ 

     (๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

     (๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือการ

บริโภคในครัว 

     (๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  ๔.  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

       (๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

       (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ   

       (๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

       (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

       (๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ 

  ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

       (๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

       (๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

     (๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

     (๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

     (๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

     (๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

     (๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการในขอ  ๖  (๑) 

     (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด

โลหะดวยเครื่องจักรหรือกาชหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการในขอ  ๖  (๑) 

     (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการในขอ  ๖  (๑) 

     (๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ในขอ  ๖  (๑) 

     (๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  ๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

     (๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

     (๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

     (๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

     (๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๒)  การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

     (๔)  การอบไม 

     (๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

     (๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

     (๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน   

  ๙.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

     (๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙  (๑)  

หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 



 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๕)  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการบริการใน  ๙  (๑) 

     (๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น  ๆ  ใน

ทํานองเดียวกัน 

   (๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการใน  ๙  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือฝกซอมกอลฟ 

   (๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

และส่ิงแวดลอม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น ๆ 

   (๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

   (๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 



 หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

         (๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย 

กี่กระตุก  ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

         (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

         (๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

         (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรมหรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

         (๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

         (๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น 

         (๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

         (๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ   

  ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

         (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

         (๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

         (๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

         (๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทรายหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

         (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง 

         (๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ   

         (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรือการเผาหินปูน 

         (๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

         (๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

       (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

       (๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๑)  การผลิต  บรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซหรือสาร 

ตัวทําละลาย 

      (๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาช 

      (๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ   

      (๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

      (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการในขอ  ๑๒  (๑) 

      (๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๗)  การโม  การบดชัน 

      (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

      (๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

    (๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

    (๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

    (๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๑๓.  กิจการอื่น  ๆ 

      (๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

    (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

    (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือหลือใช 

    (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

    (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

    (๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

    (๙)  การกอสราง 

   (๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

    

ขอ  ๗  สถานประกอบการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ท่ีตั้งอยูในเขตกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ   

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตอง

ตั้งหางจากสถานที่ดังกลาว  ไมนอยกวาหารอยเมตร  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

หรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ    ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขอ

อนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อมีระบบไฟฟาปกติขัดของ 

   (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูก

สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่คนงานเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ํา  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือจํากัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒)  ในกรณีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตอง

ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการนั้นหรือกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ       

   (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและจํากัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 

   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ

ส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด  ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือนมลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ   



 หนา   ๑๒๖ 
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หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  

ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้งเพ่ือควบคุมและปองกันสุขภาพและ

อนามัยของผูปฏิบัติงาน 

 

หมวด  ๕ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

ขอ  ๑๘  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารสุข

มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือคําชี้แจง 

เปนหนังสือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือการประกอบการพิจารณา 

   (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม

ขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 

หรือสถานที่นั้น 

   (๓)  แนะนําให ผู ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติ ใหถูกตอง 

ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอบัญญัติหรือสถานที่นั้น 

   (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

   (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติการ

เปนไปตามขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๒๗ 
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หมวด  ๖ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๑๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคาเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข

โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว

โดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคประกอบกจิการตามท่ีตองควบคมุตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืน

คําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการในกรณีที่มิได 

เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอม 

ของเจาของอาคารหรือท่ีดินใหประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาต 

   (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๕)  หลักฐานสําคัญอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหนํามาแสดง 

ขอ  ๒๑  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลนี้จะตองปฏิบตัิรวมทัง้จัดสถานที่สําหรับประกอบกจิการคานัน้  ๆ  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

   (๑)  สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลที่มีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสมตาม  

คําแนะนําของสาธารณสุข 
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   (๒)  หากสถานท่ีประกอบการนั้นเปนแหลงท่ีกอใหเกิดน้ําเสียตองจัดหรือแกไขระบบ 

น้ําเสียใหถูกสุขลักษณะกอนที่จะปลอยลงสูลําธารหรือทอระบายน้ําสาธารณะ 

   (๓)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบอซึ่งรับน้ําโสโครกดวย

วัตถุถาวรแข็งแรง  ไมรั่วซึมและน้ําไหลไดสะดวก 

   (๔)  การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองมีลักษณะไมเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ํา 

ในทางสาธารณะหรือแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

   (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสีย   

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  

ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยู

ขางเคียง  ผูประกอบกิจการนั้นตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายใน

ระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

   (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

   (๘)  สถานท่ีเล้ียงสัตวตองมีที่ขังและท่ีปลอยสัตว  กวางขวางพอสมควร 

   (๙)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอและจัด

สถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๑๐)  ตองจัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการ

อยูในสถานที่นั้น  และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๑)  สถานที่เล้ียงสัตวที่ขังและที่ปลอยสัตว  กวางขวางเพียงพอและตองจัดใหได

สุขลักษณะ 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๒)  สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคา  ตามท่ี  

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๓)  ผูประกอบกิจการจะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ตามที่ขออนุญาตและ

ตามกําหนดวัน  และเวลาที่ขออนุญาต 

  (๑๔)  ถาผูประกอบการกจิการประสงคจะเปล่ียนแปลง  แกไข  เพ่ิมเติมสถานท่ีประกอบ

กิจการจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑๕)  ผูประกอบกิจการจะตองปฏิบัตกิารทุกอยางเพ่ือใหถกูตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาต  พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัติตินี้ภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหาก 

มิไดมารับหรือชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๓  เมื่อไดรับคําขออนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ 

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๔  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ของตําบลโคกหารเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินเดือน  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  ดวย 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรบักรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่ เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิได 

เสียคาธรรมเนียมมาภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิก  การดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป  

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลโคกหาร 

ขอ  ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๓๑ 
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   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องทีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลการทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวัน 

ปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 
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ขอ  ๓๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต 

ขององคการบริหารสวนตําบลโคกหารในเรื่องใดหรือทุกเรื่อง 

ขอ  ๓๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๓  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วัชราวุธ  ชัยชติ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคกหาร 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกหาร 
   เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2559 
  
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง  
1.1 การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง  

 1.1.1  การเลี้ยงสัตวบก  
   ก.  จํานวนเกิน  20  ตวั  แตไมเกิน  100  ตัว 500 
   ข.  จํานวนเกิน  100  ตัว 1,000 
 1.1.2  การเลี้ยงสัตวปก  
   ก.  จํานวนเกิน  100  ตัว  แตไมเกิน  1,000  ตัว   300 
   ข.  จํานวนเกิน  1,000  ตวั 500 
 1.1.3  การเลี้ยงสัตวน้ํา  
   ก.  จํานวนเกิน  1,000  ตวั  แตไมเกิน  10,000  ตัว 200 
   ข.  จํานวนเกิน  10,000  ตัว 300 
 1.1.4  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง  
   ก.  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  จํานวนไมเกิน  100  ตัว 200 
   ข.  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  จํานวนไมเกิน  100  ตัว  แตไมเกิน  1,000  ตัว 300 
   ค.  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  จํานวน  1,000  ตวั 500 
   ง.  การเลี้ยงแมลง 300 

1.2 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  
   ก.  จํานวนไมเกิน  20  ตัว 300 
   ข.  จํานวนเกิน  20  ตัว  แตไมเกิน  100  ตัว 500 
   ค.  จํานวนเกิน  100  ตัว 1,000 

1.3 การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

3,000 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวสัตว  และผลิตภัณฑ  
2.1 การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย  อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
200 

2.2 การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 500 
2.3 การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 500 
2.4 การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 500 
2.5 การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
500 

2.6 การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   
เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 5,000 
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2.7 การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ

กระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปน
อาหารสัตว 

 

   ก.  ไมเกิน  500  กิโลกรัม  ตอวัน 500 
   ข.  เกิน  500  กิโลกรัม  แตไมเกิน  1,000  กิโลกรัม  ตอวัน 1,000 

   ค.  เกิน  1,000  กิโลกรัม  ตอวัน 3,000 
2.8 การสะสมหรือการลางครั่ง 3,000 
3 กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  

3.1 การผลิตเนย  เนยเทียม 300 
3.2 การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบดู ู ไตปลา   

เตาเจียว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน  ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน  กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

 

 3.2.1  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา 300 
 3.2.2  การผลิตน้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูด ู ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  

หรือซอสปรุงรสอ่ืน  ๆ   
500 

3.3 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

 

 3.3.1  การผลิต  การหมัก  
   ก.  เกิน  100  กิโลกรัม  แตไมเกิน  1,000  กิโลกรัม  ตอวัน 500 
   ข.  เกิน  1,000  กิโลกรัม  ตอวัน 1,000 

3.4 การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

500 

3.5 การนึ่ง  ตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

300 

3.6 การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 300 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 500 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 1,000 

3.7 การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 300 
   ข.โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ค.โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 2,000 

3.8 การผลิตแบะแซ 500 
 



3 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 2,000 

3.10 การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 200 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 1,500 

3.11 การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

500 

3.12 การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  
บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 300 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 2,000 

3.13 การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 2,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 3,000 

3.14 การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 2,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 3,000 

3.15 การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 2,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 5,000 

3.16 การค่ัวกาแฟ  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 
   ข.  โดยใชเครือ่งจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 3,000 

3.17 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร  
   ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา 3,000 
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3.18 การผลิตผงชูรส  

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 3,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 3,000 

3.19 การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 1,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  5  แรงมา 3,000 

3.20 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

   ก.  กําลังการผลิตไมเกิน  200  กิโลกรัม  ตอวัน 300 
   ข.  กําลังการผลิตเกิน  200  กิโลกรัม  แตไมเกิน  500  กิโลกรัม  ตอวัน 500 
   ค.  กําลังการผลิตเกิน  500  กิโลกรัม  ตอวัน 1,000 

3.21 การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน  ๆ    
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 3,000 

3.22 การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 300 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 500 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  5  แรงมา 1,000 

3.23 การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 3,000 

3.24 การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 5,000 
3.25 การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือน 
 

   ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา 300 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  2  แรงมา  แตไมเกิน  10  แรงมา 500 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  10  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ง.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 3,000 

3.26 การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 
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4 กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง  

4.1 การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร  
   ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 5,000 

4.2 การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ    
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  หรือใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 5,000 

4.3 การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 3,000 
4.4 การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 3,000 
4.5 การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ    

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 5,000 

5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
5.1 การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 3,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 5,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 10,000 

5.2 การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 2,000 
5.3 การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกันดวย

เครื่องจักร 
1,000 

5.4 การสีขาวดวยเครื่องจักร 3,000 
5.5 การผลิตยาสูบ  

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  20  แรงมา 2,000 

5.6 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 2,000 
5.7 การผลิต  การสะสมปุย  

   ก.  การผลิต 1,000 
   ข.  การสะสมปุย 500 

5.8 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 3,000 
5.9 การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 2,000 
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6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
6.1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักรอุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ  

   ก.  โดยใชเครื่องจักร  หรือ  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรทีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  100  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  100  แรงมา 1,000 

6.2 การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการในขอ  6.๑ 3,000 
6.3 การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด

โลหะดวยเครื่องจักรหรือกาชหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการในขอ  6.1 
 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  หรือใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 5,000 

6.4 การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด
ยกเวนกิจการในขอ  6.1 

5,000 

6.5 การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใดยกเวนกิจการในขอ  6.1 5,000 
6.6 การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร  

   ก.  การสะสมแร 3,000 
   ข.  การทําเหมืองแร  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 5,000 

7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
7.1 การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนศรี  การพนสารกันสนิมยานยนต  

 7.1.1  การตอ  การประกอบ  ยานยนต 500 
 7.1.2  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  
   ก.  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  200  ตารางเมตร 500 
   ข.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร 1,000 

7.2 การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน 
สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

2,000 

7.3 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  
เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 

   ก.  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  200  ตารางเมตร 500 
   ข.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  400  ตารางเมตร 1,000 
   ค.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  800  ตารางเมตร 2,000 

7.4   การลาง  การอัดฉีดยานยนต 500 
7.5 การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่  

   ก.  การผลิต 2,000 
   ข.การซอม  การอัด 1,000 
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7.6 การปะ  การเชื่อมยาง  
   ก.  การปะ  การเชื่อมยาง  จักรยาน  จักรยานยนต 300 
   ข.  การปะ  การเชื่อมยาง  รถยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 500 

7.7 การอัดผาเบรกผาคลัตช 1,000 
8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  

8.1 การผลิตไมขีดไฟ  
8.2 การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือ

การตัดไมดวยเครื่องจักร 
 

   ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 500 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 3,000 

8.3 การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา 
สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 

   ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา 2,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 3,000 

8.4 การอบไม 3,000 
8.5 การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 3,000 
8.6 การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ  

   ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 5,000 

8.7 การผลิตกระดาษตาง ๆ   3,000 
8.8 การเผาถาน  หรือการสะสมถาน  

   ก.  ขายปลีก 300 
   ข.  ขายสง 500 

9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
9.1 กิจการเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา

ดวยสถานพยาบาล 
500 

9.2 การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในขอ  9.1  หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

   ก.  อาบ  อบ  นวด 3,000 
   ข.  นวดแผนโบราณ 1,000 
   ค.  นวดฝาเทา,กดจุด,กดเสน 500 
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9.3 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ
ใหบริการในขอ  9.1  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

1,000 

9.4 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  
   ก.  มีจํานวนหองพักไมเกิน  100  หอง 3,000 
   ข.  มีจํานวนหองพักเกิน  100  หอง 5,000 

9.5 การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการ
อ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

   ก.  มีจํานวนหองพักตั้งแต  50-100  หอง 1,000 
   ข.  มีจํานวนหองพักเกิน  100  หอง 2,000 

9.6 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 3,000 
9.7 การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือกิจการอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียว 
3,000 

9.8 การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน   
เวนแตเปนการใหบริการในขอ  9.1 

2,000 

9.9 การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน 

3,000 

9.10 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับกฎหมาย
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  25  ตารางเมตร 200 
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  25  ตารางเมตร  แตไมเกิน  50  ตารางเมตร 300 
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  50  ตารางเมตร  แตไมเกิน  100  ตารางเมตร 500 
   ง.  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร 1,000 

9.11 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแต
เปนการใหบริการในขอ  9.1  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

2,000 

9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  
 9.12.1  กิจการสวนสนุก 3,000 
 9.12.2  ตูเกม  
   ก.  มีจํานวนตูเกมไมเกิน  5  ตู 300 
   ข.  มีจํานวนตูเกมเกิน  5  ตู  แตไมเกิน  10  ตู 500 
   ค.  มีจํานวนตูเกมเกิน  10  ตู 1,000 

9.13 การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 3,000 
9.14 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 
3,000 

9.15 การประกอบกิจการสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน  ๆ 500 
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9.16 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 1,000 
9.17 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 1,000 
10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

10.1 การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยก่ี
กระตุกตั้งแต  5  ก่ีข้ึนไป 

1,000 

10.2 การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 1,000 
10.3 การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 3,000 
10.4 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร  

   ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  100  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  100  แรงมา 5,000 

10.5 การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  5  เครื่องข้ึนไป  
   ก.  โดยใชเครื่องจักตั้งแต  5-10  เครื่อง 500 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  11-50  เครื่อง 1,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  51-100  เครื่อง 3,000 
   ง.  โดยใชเครื่องจักรเกิน  100  เครื่อง 5,000 

10.6 การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ    
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 5,000 

10.7 การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  
   ก.  โดยใชเครื่องท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 500 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา 1,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 3,000 

10.8 การยอมผา  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 2,000 

11 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 100 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 500 

11.2 การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 3,000 
11.3 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 
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11.4 การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

 11.4.1  การสะสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
   ก.  จํานวนท่ีสะสมไมเกิน  5,000  กิโลกรัม 500 
   ข.  จํานวนท่ีสะสมตั้งแต  5,001-10,000  กิโลกรัม 1,000 
   ค.  จํานวนท่ีสะสมเกิน  10,000  กิโลกรัม 2,000 
 11.4.2  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 2,000 

11.5 การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 3,000 

11.6 การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ   
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยเครื่องจักร 2,000 

11.7 การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 2,000 

11.8 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  
ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 

 11.8.1  การผลิตผาเบรก  ผาคลัตช 2,000 
 11.8.2  การผลิตกระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 5,000 

11.9 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร   3,000 

11.10 การผลิตกระดาษทราย 2,000 
11.11 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑใยแกว 3,000 

12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  
12.1 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร

ตัวทําละลาย 
5,000 

12.2 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  
   ก.  การผลิต  การบรรจุ 5,000 
   ข.  สถานท่ีสะสมกาซท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 2,000 
   ค.  สถานท่ีสะสมกาซท่ีมีเนื้อท่ีเกิน  100  ตารางเมตร   1,000 
   ง.  ปมกาซ 5,000 

12.3 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ 

 

 12.3.1  การผลิต  การกลั่น 10,000 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
 12.3.2  การสะสม  การขนสง  
   ก.  จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงตั้งแต  200-1,000  ลิตร 1,000 
   ข.  จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงตั้งแต  1,001-10,000  ลติร 3,000 
   ค.  จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงตั้งแต  10,001-30,000  ลิตร 4,000 
   ง.  จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงเกิน  30,000  ลิตร   5,000 

12.4 การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก  
   ก.  การผลิต 5,000 
   ข.  การสะสม  การขนสง 3,000 

12.5 การพนสี  ยกเวนกิจการในขอ  12.1  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา   4,000 

12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา   5,000 

12.7 การโม  การบดชัน  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร   3,000 

12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 2,000 
   ข.  โดยใชเครื่องท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา   4,000 

12.9 การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร  
   ก.  การผลิต 3,000 
   ข.  การลางฟลมรูปถาย 1,500 
   ค.  การลางฟลมภาพยนตร 2,000 

12.10 การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 

   ก.  โดยไมใชเครือ่งจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องท่ีมีกําลังรมกันไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา   5,000 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
12.11 การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา   5,000 

12.12 การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 5,000 
12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง  

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา   5,000 

12.14 การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน
การผลิตดอกไมเพลิง 

10,000 

12.15 การผลิตเซลเล็กหรือสารเคมีเคลือบเงา  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา   5,000 

12.16 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
   12.16.1  การผลิต 5,000 
   12.16.2  การบรรจ ุ 3,000 
   12.16.3  การสะสมเพ่ือขายสง 1,000 
   12.16.4  การสะสมเพ่ือขายปลีก 500 
   12.16.5  การขนสง   1,000 

12.17 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 3,000 
13 กิจการอ่ืน ๆ  

13.1 การพิมพหนงัสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  
   ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 2,000 
   ข.  โดยใชเครื่องท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา 5,000 

13.2 การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
อุปกรณไฟฟา 

 

   ก.  การผลิต 1,000 
   ข.  การซอม 500 

13.3 การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 3,000 

13.4 การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร  
   ก.  การพิมพแบบ  พิมพเขียว 500 
   ข.การถายเอกสาร 200 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช  500 
13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา 3,000 
13.7 การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว  

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 3,000 

13.8 การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ  
   ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 1,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา 3,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 5,000 

13.9 การกอสราง  
   ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  5  แรงมา 3,000 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา 5,000 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  20  แรงมา 10,000 

13.10 กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.......................... 

 

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

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

1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)...................................................................อายุ.....................ป     
สัญชาติ................................โดย......................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลปรากฏตาม...................................................................................................ท่ีอยู
เลขท่ี.....................หมูท่ี....................... 
ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล/แขวง................................................................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................หมายเลขโทรศัพท.........................................ผูขออนุญาต  

2. ขอยื่นคําขอ 
(  ) รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(  ) ตออายุใบอนุญาต 
(  ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก........................................................................................ 

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท..................................................................................................... 
มีคนงาน............................................คน ใชเครื่องจักรขนาด............................................แรงมา ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจา ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
       (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.................................... 
                (  ) สําเนาทะเบียนบาน 
                (  ) สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
                (  ) ใบมอบอํานาจ 
                (  ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

     (  ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมิน                  
          ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

                (  ) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 
             .................................................................................... 
  ...................................................................................  

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

              ( ลงชื่อ )...........................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
          /ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
          (...................................................) 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี........./........ 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



-๒- 
 

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับ คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
 

เลขท่ี.............................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  (   ) ครบ 
     (   ) ไมครบ คือ 
      ๑)................................................................................ 
      ๒)................................................................................. 
      ๓)................................................................................. 
 
 

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

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

 
สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับ คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
 

เลขท่ี.............................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  (   ) ครบ 
     (   ) ไมครบ คือ 
      ๑)................................................................................ 
      ๒)................................................................................. 
      ๓)................................................................................. 
 ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..............วัน 
นับแตวันนี้เปนตนไป   
 

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

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



   ใบอนุญาต 

     ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

 ขอ ๑ เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให............................................................................อายุ.......................ป 

สัญชาติ........................เลขประจําตัวประชาชน...............................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี……………………… 

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

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

 ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภท...................................................... 

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา.................................................................................................................................... 

ตั้งอยูเลขท่ี..............................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................................... 

ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................. 

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

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด....................................แรงมา  จํานวนคนงาน............................................................คน 

 เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละ....................................บาท (....................................................................) 

ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี.............เลขท่ี............ลงวันท่ี................เดือน........................................พ.ศ......................... 

 ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกหาร 

 ขอ ๓ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 ขอ ๔ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

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

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

  ๓)...................................................................................................................................................... 

 ขอ ๕ ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.......................เดือน...............................................พ.ศ.................... 

 ขอ ๖ ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.......................เดือน.................................................พ.ศ........................ 

 

 

      ลงชื่อ.................................................................. 

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

               เจาพนักงานทองถ่ิน 

    

 



รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

คําเตือน 
  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 
  ๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
  ๓. หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในวันเวลาท่ีกําหนดตาม ขอ ๒  
.      ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
  ๔. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร
	เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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