
 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกลง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่ เห็นเปนการสมควรแกไขและปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกลง   

วาดวยกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแกลง   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแกลงและนายอําเภอเมืองระยอง  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลแกลง  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกลงตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก  “ขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลแกลง  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๕”   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแกลงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจตีความวินจิฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ   

หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 

    “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวาสภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแกลง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการท่ีตองควบคมุ 
 

 

ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลแกลง 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

     (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

     (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน   

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

     (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

     (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

     (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว  ดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ   

ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

     (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

     (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (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 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผักผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหาร  จากพืชหรือสัตวโดยการ  ตาก   

บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย   

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (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  สะสมหรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดืม่ชนดิผงอื่น 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  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   (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) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตหรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีดหรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (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 
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   (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) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบรกิารในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  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   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 
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   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (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  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว 

ชั่วคราว 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (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  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 
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  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดษิฐหนิเปนส่ิงของ  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 

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุหรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซหรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 
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   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ  

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
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   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัติที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย 

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปนโรงงาน  

หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๓ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 
 

 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  สถานีอนามัย  

หรือหนวยงานราชการ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแกลงประกาศกําหนด  เพ่ือปองกันอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน   

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน   

มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  

มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉนิตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน 

เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 



 หนา   ๖๖ 
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  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบ  และจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ  

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคม ี วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ  ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม  และเพียงพอกับปริมาณ  และประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๓) กรณีที่มูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมกีารปองกนัและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหนะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหาร  สําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  เปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ   
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หมวด  ๔ 

การชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 

หกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ   

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย   

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

 

หมวด  ๕ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบการ 
 

 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการใด  ที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี   

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ   

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
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หมวด  ๖ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 
 

 

ขอ ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคา   

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปน 

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน   

ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน   

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแกลงประกาศกําหนด   

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลแกลงเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  ดวย 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลแกลง 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตนิี้  หรือเงื่อนไขทีร่ะบไุวในใบอนญุาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต   

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักการใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 

ทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลว  ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๓ ใหผูท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกลง  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อยูกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ใหประกอบกิจการนั้นตอไป   

จนกวาใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ  และใหมาดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาต 

ฉบับเดิมส้ินอายุ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

กิตติศักดิ์  กุลรตัน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแกลง   



 
 

บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลแกลง 
เรื่อง  กิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

 

ลําดบัที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อป ี
(บาท) 

๑ 
 

กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
๑.1  การเพาะพันธ์ุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
๑.1.1  การเลีย้งม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ 
          ก.  ต้ังแต่    10 - 20  ตัว       
          ข.  ต้ังแต่    21 - 50  ตัว      
          ค.  ต้ังแต่    51 - 100  ตัว      
          ง.  ต้ังแต่    101  ตัวขึ้นไป      
1.1.2  การเลีย้งสุกร 
       ก.  ต้ังแต่         6  ตัว    แต่ไม่เกิน    2๐  ตัว 
          ข.  เกินกว่า    ๒๐  ตัว    แต่ไม่เกิน    ๕๐  ตัว 
          ค.  เกินกว่า    ๕๐  ตัว    แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
          ง.  เกินกว่า  ๑๐๐  ตัว    แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตัว 
          จ.  เกินกว่า  ๒๐๐  ตัวขึ้นไป 
1.1.๓  การเลีย้งห่าน  เป็ด  ไก่ 
          ก.  ต้ังแต่          ๕๐  ตัว    แต่ไม่เกิน     1๐๐  ตัว 
          ข.  เกินกว่า     1๐๐  ตัว    แต่ไม่เกิน     5๐๐  ตัว 
          ค.  เกินกว่า     5๐๐  ตัว    แต่ไม่เกิน  1,๐๐๐  ตัว 
          ง.  เกินกว่า  1,๐๐๐  ตัว     แต่ไม่เกิน  2,๐๐๐  ตัว 
          จ.  เกินกว่า  2,๐๐๐  ตัวขึ้นไป 
1.1.4  การเลีย้งจระเข้  
          ก.  ต้ังแต่  1 – 10  ตัว 
          ข.  ต้ังแต่  11  ตัวขึน้ไป 
1.1.5  การเลี้ยงสัตว์นํ้า  สัตว์เลื้อยคลาน  แมลง  เพ่ือจําหน่าย 
          ก.  มพ้ืีนที่ไม่เกิน  5  ไร่   
          ข.  มพ้ืีนที่เกิน  5  ไร่  แต่ไม่เกิน  10  ไร่  
          ค.  มพ้ืีนที่เกินกว่า  10  ไรข่ึ้นไป 
1.1.6  การเลีย้งสัตว์อ่ืน ๆ  ต้ังแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไปเพ่ือจําหน่าย 

 
 
 

3๐๐ 
5๐๐ 

1,๐๐๐ 
1,๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
2,0๐๐ 
3,0๐๐ 
4,000 
5,๐0๐ 

 
5๐๐ 

๑,0๐๐ 
1,5๐๐ 
2,000 
2,500 

 
500 

1,000 
 

5๐๐ 
1,0๐๐ 
๑,5๐0 
500 

1.2  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของ
กิจการน้ัน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการทางตรง หรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

2,000 



๒ 

 

 

ลําดบัที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อป ี
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2 กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลติภัณฑ์ 
2.1  การฆ่าหรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร     
เร่ขายหรือขายในตลาด  
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

1,0๐๐ 
๒,๐๐๐ 

2.2  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 4,๐๐๐ 
2.3  การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินส่วนสตัว์ที่ยังมิได้แปรรูป 4,๐๐๐ 
2.4  การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
1,0๐๐ 
๒,๐๐๐ 

2.5  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือก กระดอง  
กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์  ด้วยการต้ม  น่ึง  
ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
            (1)  มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
            (2)  มีพ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่  ๑๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

1,0๐๐ 
 

2,๐๐๐ 
3,๐๐๐ 

2.6  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดต่อ
สัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอาหารสัตว์
หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่  ๒๐1 – ๔๐๐  ตารางเมตร 
       ค.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่  ๔๐๑ – ๖๐๐  ตารางเมตร 
       ง.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๖๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

2,0๐๐ 
3,๐๐๐ 
5,0๐๐ 

10,000 
2.7  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 1,๐๐๐ 

3 กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  นํ้าด่ืม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
3.1  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกปรุงสําเร็จ 
เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  นํ้าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

 
 
 

5๐๐ 



๓ 
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 3.2  การผลิต  สะสมหรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่ 
ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่าํ  ไส้กรอก  
กะปิ  นํ้าปลา  หอยดอง  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  ไตปลา หรือผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน 

500 

3.3  การผลิต  สะสมหรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อ่ิม  จากผกั 
ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน 

5๐๐ 

3.4  การผลิต  สะสมหรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก 
บด  น่ึง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา 
หรือวิธีอ่ืนใด 

1,๕๐๐ 

3.5  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  201  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
1,0๐๐ 
๒,๐๐๐ 

3.6  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย 
เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ      
ที่คล้ายคลึงกัน 
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

500 
1,000 

3.7  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรอืผลิตภัณฑ์ 
อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

500 
2,๐๐๐ 

3.8  การผลิตขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จนัอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
5๐๐ 

2,๐๐๐ 
3.9  การผลิต  สะสมหรือแบ่งบรรจุ  นํ้านมหรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสตัว์ 4,๐๐๐ 
3.10  การผลติ  สะสมหรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม 
ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลติภัณฑ์เนยผสม 

๑,๐๐๐ 

3.11  การผลติไอศกรีม   
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
1,0๐๐ 
2,๐๐๐ 

3.12  การค่ัว  สะสมหรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

3,๐๐๐ 
 



๔ 

 

ลําดบัที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อป ี
(บาท) 

 3.13  การผลติ  สะสมหรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืม
ชนิดผงอ่ืน ๆ 

1,๐๐๐ 

3.14  การผลติ  สะสมหรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร ์
ไวน์  นํ้าส้มสายชู  ข้าวหมาก  นํ้าตาลเมา 
        ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

2,000 
5,000 

3.15  การผลตินํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค  นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
        ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

3.16  การผลติ  สะสม  แบ่งบรรจุหรือขนส่งนํ้าแข็ง 
        ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
1,๐๐๐ 
3,๐๐๐ 

3.17  การผลติ  สะสมหรือแบ่งบรรจุ  นํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา   
นํ้าจากพืช  ผัก  ผลไม้  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 
        ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

1,0๐๐ 
5,๐๐๐ 

3.18  การผลติ  สะสมหรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรอื
ภาชนะอ่ืนใด 
        ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
4,๐๐๐ 

3.19  การผลติ  สะสมหรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 5,๐๐๐ 
3.20  การผลติ  สะสมหรือแบ่งบรรจุ  นํ้าตาล  นํ้าเช่ือม 
        ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 

1,000 
3.21  การผลติ  สะสมหรือแบ่งบรรจุแบะแซ 2,000 
3.22  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์นํ้า  ที่ไมใ่ช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการ
ห้องเย็น 

1,000 

3.23  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 3,000 
3.24  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
        ก.  เครือ่งจักรที่มีกําลงั  ๕ - ๑๐  แรงม้า 
        ข.  เครือ่งจักรที่มีกําลงัมากกว่า  ๑๐  แรงม้าขึ้นไป 

 
2,5๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 



๕ 

 

 

ลําดบัที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อป ี
(บาท) 

4 กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
4.1  การผลิต โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร    
       ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

4.2  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น เคร่ืองสําอาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 

๒,๐๐๐ 

4.3  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 4,๐๐๐ 
4.4  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 4,๐๐๐ 
4.5  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  นํ้ายาทําความสะอาด  หรอืผลิตภัณฑ์ 
ทําความสะอาดต่าง ๆ 

4,๐๐๐ 

5 กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
5.1  การผลิต  สะสมหรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 
       ก.  ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

 
 

1,000 
๒,๐๐๐ 

5.2  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
1,000 

10,๐๐๐ 
5.3  การผลิตหรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาค ู แป้งจากพืช
หรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
       ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  10  แรงม้า 
       ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่  10 - 20  แรงม้า 
       ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่  21  แรงม้าขึ้นไป 

 
 

1,000 
2,000 
4,000 

5.4  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  
ก็ตาม 
       ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  10  แรงม้า 
       ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  10  แรงม้า 

 
 

500 
1,000 

5.5  การผลิตยาสูบ 
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

5.6  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช ๒,๐๐๐ 
 



๖ 

 

ลําดบัที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อป ี
(บาท) 

 5.7  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
       ก.  การสะสมหรือแบ่งบรรจุ 
       ข.  การผลิต 

 
1,๐๐๐ 
2,๐๐๐ 

5.8  การผลิตเส้นใยจากพืช ๒,๐๐๐ 
5.9  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขา้วเปลือก  
อ้อย  ข้าวโพด 

2,๐๐๐ 

6 กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร ่
6.1  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้
ต่าง ๆ  ด้วยโลหะหรือแร่ 
       ก.  ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร                     
       ข.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  2  แรงม้า 
       ค.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  2 - 5  แรงม้า 
       ง.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงม้าขึ้นไป 

 
 
 

1,000 
2,000 
3,000 
5,000 

6.2  การถลุงแร่  การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน  6.๑ 

10,000 
 

6.3  การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.๑ 
       ก.  ประเภทครัวเรือน 
       ข.  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 

1,000 
5,000 

6.4  การเคลอืบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  6.๑ 

4,๐๐๐ 

6.5  การขัด  ล้างโลหะ  ด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการ 
ที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.๑ 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

6.6  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลอืกหรือล้างแร่ 10,๐๐๐ 
7 กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 

7.1  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นส ี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

2,๐๐๐ 
3,๐๐๐ 



๗ 

 

 
ลําดบัที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
 7.2  การผลิตยานยนต์  เครือ่งจักร  หรือเคร่ืองกล 10,000 

7.3  การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบ
ไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐0  ตารางเมตร 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

7.4  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล   
ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อม 
หรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

5,000 

7.5  การล้าง  ขัดสี  เคลือบส ี หรืออัดฉีดยานยนต์ ๑,๐๐๐ 
7.6  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี  
       ก.  การสะสม จําหน่าย ซ่อม อัดแบตเตอรี่ 
       ข.  การผลิตแบตเตอรี่ 

 
1,0๐๐ 

10,๐๐๐ 
7.7  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เช่ือมยางยานยนต์หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไมเ่กิน ๒๐0 ตารางเมตร 
       ก.  รถจกัรยานยนต์ 
       ข.  รถยนต์ 

 
 

300 
1,000 

7.8  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผา้เบรก  ผ้าคลตัช์ 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
7.9  การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเคร่ืองกลเก่า 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

2,000 
5,000 

 
 
 
 
 



๘ 
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ประเภทกิจการ 

ค่าธรรมเนียมต่อป ี
(บาท) 

8 กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
8.1  การผลิตไม้ขีดไฟ 

 
๓,๐๐๐ 

8.2  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอ่ง  ทําคิ้ว  หรอืตัดไม้ 
ด้วยเครื่องจักร 
       ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  5  แรงม้า   
       ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  5  แรงม้าแต่ไม่เกิน  10  แรงม้า 
       ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  10  แรงม้าขึ้นไป 

 
 

5๐๐ 
1,0๐๐ 
๓,๐๐๐ 

8.3  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงาหรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของ  เคร่ืองใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
       ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  5  แรงม้า   
       ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  5  แรงม้าแต่ไม่เกิน  10  แรงม้า 
       ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  10  แรงม้าขึ้นไป 

 
 

1,0๐๐ 
3,000 
๕,๐๐๐ 

8.4  การอบไม้ 2,๐๐๐ 
8.5  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป ๒,๐๐๐ 
8.6  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด 
ด้วยกระดาษ 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

8.7  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ ๒,๐๐๐ 
8.8  การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน 
       ก.  ขายส่ง 
           (1)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไมเ่กิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
           (2)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 
       ข.  ขายปลีก 
           (1)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไมเ่กิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  
           (2)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

9 กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
9.1  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

2,5๐๐ 
5,๐๐๐ 

 



๙ 

 

 

ลําดบัที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อป ี
(บาท) 

 9.2  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๑๐,๐๐๐ 
9.3  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ที่ได้รับใบอนุญาตใน 9.1  หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

2,๐๐๐ 
 

9.4  การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  9.1  หรือในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

2,๐๐๐ 
 

9.5  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานทีพั่กที่มิใช่โรงแรม  ทีจ่ัดไว้ 
เพ่ือให้บริการพักช่ัวคราวหรือสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทนหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
       ก.  ไม่เกิน  ๒๐  ห้อง 
       ข.  เกินกว่า  ๒๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๗๐  ห้อง 
       ค.  เกินกว่า  ๗๐  ห้อง 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

9.6  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือ 
ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
       ก.  ไม่เกิน  10  ห้อง 
       ข.  เกินกว่า  ๑๐  แต่ไม่เกิน  30  ห้อง 
       ค.  เกินกว่า  3๐  แต่ไม่เกิน  50  ห้อง 
       ง.  เกินกว่า  50  ห้องขึ้นไป 

 
 

5๐๐ 
1,0๐๐ 
2,0๐๐ 
4,0๐๐ 

9.7  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
       ก.  ชนิดช่ัวคราว 
       ข.  ชนิดถาวร 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
9.8  การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก 
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
       ก.  สถานประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
       ข.  สถานประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

2,0๐๐ 
4,๐๐๐ 

9.9  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รบัใบอนุญาตใน 9.1 

2,๐๐๐ 

9.10  การประกอบกิจการการเล่นสเกตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่น
อ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

4,๐๐๐ 

9.11  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ 
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5๐๐ 



๑๐ 

 

 

 
ลําดบัที ่

 
ประเภทกิจการ 

 
ค่าธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
 9.12  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 2,000 

9.13  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก 2,000 
9.14  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิง่  หรือตู้เกม 2,000 
9.15  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 1,000 
9.16  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรอืสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 5,000 
9.17  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 

1,000 

9.18  การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใด 
ของร่างกาย 

1,000 

9.19  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
ของผู้รับบริการ 

1,000 

9.20  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูสู้งอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 1,000 
9.21  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบนํ้า  ตัดขน  รับเลี้ยง 
หรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 

1,000 

10 กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
10.1  การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
         ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
         ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

10.2  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ ๒,๐๐๐ 
10.3  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
10.4  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
10.5  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
         ก.  ต้ังแต่  ๕ – ๑๐  เครื่อง 
         ข.  ต้ังแต่  ๑๑ - ๒๐  เครื่อง 
         ค.  ต้ังแต่  ๒๑  เครื่องขึ้นไป 

 
๕0๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

10.6  การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออ่ืน ๆ 2,๐๐๐ 
10.7  การซัก  อบ  รีด  อัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 1,0๐๐ 
10.8  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 1,0๐๐ 

 



๑๑ 

 

 

 
ลําดบัที ่

 
ประเภทกิจการ 

 
ค่าธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
11 กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

11.1  การผลติภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
         ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
         ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

11.2  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 
11.3  การผลติสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรอื
วัตถุที่คล้ายคลงึ 
         ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
         ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

11.4  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้ง
การขุด  ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน  11.2 

5,000 

11.5  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรอืวัตถุ 
ที่คล้ายคลึง 

๒,๐๐๐ 

11.6  การเลือ่ย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  
หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

๑,๐๐๐ 

11.7  การผลติชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  
หรือเผาหินปูน 

๒,๐๐๐ 

11.8  การผลติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทีม่ีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบ 
หรือส่วนผสม 

5,๐๐๐ 

11.9  การผลติ  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 5,๐๐๐ 
11.10  การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย 5,๐๐๐ 
11.11  การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 5,๐๐๐ 
11.12  การลา้ง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หนิ 
หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  6.5 

2,000 

 

 
 



๑๒ 

 

 

 
ลําดบัที ่

 
ประเภทกิจการ 

 
ค่าธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
12 กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลยีม ปิโตรเคมี ถ่านหนิ ถ่านโค้กและสารเคมีต่าง ๆ 

12.1  การผลติ  สะสม  บรรจุหรือขนส่ง  กรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  
หรือสารตัวทําละลาย 

 
10,๐๐๐ 

12.2  การผลติ  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
         ก.  การผลิต 
         ข.  การสะสม การขนส่งก๊าซ การบรรจุ ไม่เกิน  1,000  ลิตร 
         ค.  การสะสม การขนส่งก๊าซ การบรรจุ  1,001 – 5,000  ลติร 
         ง.  การสะสม การขนส่งก๊าซ การบรรจุ  5,001  ลิตรขึ้นไป 

 
10,00๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
4,000 

12.3  การผลติ  สะสม  กลัน่  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
         ก.  การผลิต การกลัน่ นํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
             ต่าง ๆ 
         ข.  การสะสม การขนส่ง 
             (1)  ปริมาณจํานวนไม่เกิน  200  ลิตร 
             (2)  ปริมาณจํานวนต้ังแต่  201 – 1,000  ลิตร 
             (3)  ปริมาณจํานวนต้ังแต่  1,001 – 5,000  ลิตร 
             (4)  ปริมาณจํานวนต้ังแต่  5,001  ลิตรขึ้นไป 
         ค.  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 
 

10,0๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
1,๐๐๐ 
2,000 
5,000 
2,000 

12.4  การผลติ  สะสม  หรอืขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 10,000 
12.5  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗.๑ 2,5๐๐ 
12.6  การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก 
เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
         ข.  โดยใช้เครื่องจักร   
              (๑)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
              (๒)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตร 
                    ขึ้นไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

12.7  การโม่  สะสมหรือบดชัน ๒,๐๐๐ 
12.8  การผลติสีหรือนํ้ามันผสมส ี 5,๐๐๐ 
12.9  การผลติ  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 2,0๐๐ 
12.10  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

4,๐๐๐ 



๑๓ 

 

 

 
ลําดบัที ่

 
ประเภทกิจการ 

 
ค่าธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
 12.11  การผลิตพลาสติก  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 10,๐๐๐ 

12.12  การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 5,๐๐๐ 
12.13  การผลิตนํ้าแข็งแห้ง ๒,๐๐๐ 
12.14  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมอัีนเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

10,๐๐๐ 

12.15  การผลิตเชลแล็กหรอืสารเคลือบเงา ๕,๐๐๐ 
12.16  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช 
หรือพาหะนําโรค 
           ก.  การผลิต การบรรจุ  
           ข.  การสะสม 
           ค.  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 
 

5,๐๐๐ 
1,000 
1,000 

12.17  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว ๕,๐๐๐ 
13 กิจการอ่ืน ๆ 

13.1  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 
ด้วยเครื่องจักร 
         ก.  สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  ๒  แรงม้า 
         ข.  สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  ๒ – 5  แรงม้า 
         ค.  สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  5  แรงม้าขึ้นไป 

 
 
 

1,0๐๐ 
2,๐๐๐ 
3,000 

13.2  การผลติ  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
         ก.  การซ่อม 
         ข.  การผลิต 

 
 

1,0๐๐ 
5,๐๐๐ 

13.3  การผลติเทียนหรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐ 
13.4  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 1,0๐๐ 
13.5  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลอืใช้ 
         ก.  พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
         ข.  พ้ืนที่ต้ังแต่  ๑๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 
              แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
         ค.  พ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป  
              แต่ไม่เกิน  ๕๐๐   ตารางเมตร 
         ง.  พ้ืนที่ต้ังแต่  ๕๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
1,0๐๐ 
๑,5๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 



๑๔ 

 

 
 

ลําดบัที ่
 

ประเภทกิจการ 
 

ค่าธรรมเนียมต่อป ี
(บาท) 

 13.6  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
         ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  20๐  ตารางเมตร 
         ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  201  ตารางเมตรข้ึนไป   

 
2,0๐๐ 
4,0๐๐ 

13.7  การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  เพ่ือนําไปใช้ใหม ่
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่

1,000 

13.8  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
         ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
         ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนต้ังแต่  ๕1 - ๑๐๐  ตารางเมตร 
         ค.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๑๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
5๐๐ 

1,0๐๐ 
2,๐๐๐ 

13.9  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 5,000 
13.10  การบรรจุหีบห่อสนิค้าโดยใช้เครื่องจักร 
         ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
         ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
2,000 
5,000 

13.11  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง 
หรือสัตว์พาหะนําโรค 

1,000 

13.12  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
         ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  2๐๐  ตารางเมตร 
         ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  201 - 4๐๐  ตารางเมตร 
         ค.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  401 - 6๐๐  ตารางเมตร 
         ง.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  601  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
2,000 
5,000 
8,000 

10,000 
13.13  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
         ก.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
         ข.  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐1  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
5,000 

10,000 
 



 
 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต  

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

วันที่.............เดือน............................พ.ศ.  ..................... 

ข้าพเจ้า...........................................................อายุ......................ปี  สัญชาติ............................. 

อยู่บ้านเลขที่................... หมู่ที่....................... ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ........................... เทศบาล/อบต............................................            
จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท์............................................... 
  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ   

(  ) สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท............................................................. 
     โดยมีพ้ืนทีป่ระกอบการ.......................................... ตารางเมตร 
(  ) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.......................................................................... 
     มคีนงาน......................................คน    ใช้เครื่องจักรขนาด.....................................แรงม้า 
(  ) กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย................................(เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด)

 (  ) กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสนิค้าประเภท.....................................
      ณ บริเวณ...........................................โดยวิธีการ................................................................ 

(  ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท  
 เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกําจัดที่..................................................................... 
 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดที่..................................................... 
 เก็บขนมลูฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที่...................................................................... 
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที่...................................................... 

ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ...................................................................................................... 
พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 

1) สําเนาบัตรประจําตัว.................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

3.1) ................................................................................................................................ 
     3.2) ................................................................................................................................ 
4) .......................................................................................................................................... 
5) .......................................................................................................................................... 
 



 
 

(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

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

ความเหน็ของเจ้าพนกังานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสถานประกอบการ 

(  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี............................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  

(  ) เห็นควรไมอ่นุญาต เพราะ.................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
 

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

 
  

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

             คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

                 (ลงช่ือ)...........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
            (............................................................) 
      ตําแหน่ง......................................................... 

                                        วันที่........./.........../........... 



 
 

  
 

 
 

 

 ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ............................................................... 

เล่มที…่……..…เลขที…่….../………… 

(1)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.......................................................................................... 

สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่............... ตําบล/แขวง.................................................. 

อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท์...................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ....................................................................ประเภท....................................... 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที่........................ตําบล………………........................................................... 
อําเภอ..........................................จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท…์……................…………… 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.......................................................บาท  (..........................................................)
เล่มที่................................................เลขที่...................................................ลงวันที่.............................................. 
  (2)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลแกลง 
 (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (4)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
           (4.1) ............................................................................................................................ 
           (4.2) ............................................................................................................................ 

(5)  ใบอนญุาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่........................เดือน.....................พ.ศ...................... 
(6)  ใบอนญุาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่............................เดือน.....................พ.ศ...................... 

 
(ลงช่ือ) 

(............................................................) 
                                ตําแหน่ง...........................................................            

                                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

คําเตือน  (1)  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ                      
                 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  500  บาท 
            (2)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 
 

(ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

 

 
     

 
 

     

 
 

     

 

 
     

 

 
     

 
 

     

 
 

     

 

 
     

 
 

     

 

 
     

 
 

     

 
 

     

 

 
     

 

 
     

 
 

     

 
 

     

 

 
     

 
 

     



 
 

แบบคําขอตอ่อายุใบอนญุาต 
  

เขียนที่............................................... 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ................... 

ข้าพเจ้า................................................................อายุ........................ปี สัญชาติ...................... 
        อยู่บ้านเลขที่................... หมู่ที่.................. ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 

แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ.......................... เทศบาล/อบต..............................................
จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท.................................................................. 
....................................................... ตามใบอนุญาตเล่มที่...........................เลขที่................/..................... 
ออกให้เมื่อวันที่.........เดือน..........................พ.ศ...........ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น).....................................   

พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
1) สําเนาบัตรประจําตัว..................................  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
 3.1) ........................................................................................................................... 
 3.2) ........................................................................................................................... 
4) ............................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ความเหน็ของเจ้าพนกังานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
     (  )  เห็นควรอนุญาต 
     (  )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ...................................... 
.............................................................................................. 
............................................................................................. 
 
     (ลงช่ือ)............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             (...........................................) 
   ตําแหน่ง.................................................... 
              วันที่........../........../......... 
 

คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 

     (  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
     (  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ เพราะ.............. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 
         (ลงช่ือ).........................................................  
                  (....................................................) 
       ตําแหน่ง.......................................................... 
                      วันที่............/............/........... 

 



 
 

 

แบบคําขอรบัใบแทน 

ใบอนุญาต................................................ 
 

เขียนที่........................................... 
วันที่...............เดือน........................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า...................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ..................................... 
อยู่บ้านเลขที่................... หมู่ที่............. ตรอก/ซอย.........................................ถนน............................................ 
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ........................................  จังหวัด........................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต .....................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี
(1) ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาต  ให้ประกอบการ........................................................................................ 

ประเภท........................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ........................................ตารางเมตร 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.................. หมู่ที่........... ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................. 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.........................................  จังหวัด........................................... 
หมายเลขโทรศัพท์..................................ตามใบอนุญาตเลม่ที่..................... เลขที่....................../........................ 
ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน..................................พ.ศ................... 
 (2) ใบอนุญาต  ได้สญูหาย/ถกูทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่...............เดือน............................พ.ศ. ............... 
 (3) พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว คือ 
  (  )  เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (  )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคญั 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

   ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
 
 
    



 
 

 

 
 
 
 
 

 ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ............................................................... 

เล่มที…่……..…เลขที…่….../………… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................................... 

สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่............... ตําบล/แขวง.......................................................... 

อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์.................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ...........................................................ประเภท................................................ 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่........................ตําบล….........…………….......................................................... 
อําเภอ.........................................จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท…์……................………… 

(2) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแกลง 

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (4)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
           (4.1) ............................................................................................................................ 
           (4.2) ............................................................................................................................ 

(5)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่................เดือน.......................พ.ศ..................... 
(6)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่..................เดือน...........................พ.ศ..................... 

     
 

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

                                ตําแหน่ง.............................................................            
                                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
คําเตือน (1)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานทีป่ระกอบ    
                 กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  500  บาท 

 (2)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอออกใบอนุญาตใหม่ก่อนใบแทนสิ้นอายุ 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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