
หนา   ๑๘๔ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

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  องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกวและนายอําเภอบานบึง  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินีเ้รยีกวา  “ขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกวตั้งแตวันที่ 

ไดติดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกวแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ

สาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

 (๑.๒) การเล้ียงสัตว  เพ่ือรีดเอาน้ํานม 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ   

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
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(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

 (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 
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 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐) การทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ

กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือบริโภค  

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง   

 (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 
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 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖) การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ 

 (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุง  การเผา  การแปรรูปแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใดยกเวนกิจการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 
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(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกีย่วกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

 (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๖) การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการ

ตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๘.๔) การอบไม 

 (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา

ดวยสถานพยาบาล 
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 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการ

อื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อ ยู ในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตรและ

ส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

 (๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 
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(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

 (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตซ  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน   

 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 
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 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือ 

วัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 
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 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙) การกอสราง 

 (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือ  ประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  

หรือสถานที่อื่น ๆ  ในระยะที่ไมกอใหเกิดอันตราย  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือ 

การกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรงเหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด  

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยสถาน

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 
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(๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอ

ครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
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(๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔)  อื่น  ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกวประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลหนองไผแกวกําหนดไว 

ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ดวย 
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ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย  

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองไผแกว 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ

พนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตนิี้  หรือเงื่อนไขทีร่ะบไุวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   



หนา   ๑๙๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๔  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ทนงศกัดิ ์ ผลเจริญสมบูรณ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

 ๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  
๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง  

 ก)  การเลี้ยงมา โค กระบือ  
       (๑)  ตั้งแต  ๒๐ – ๕๐ ตวั ๒๐๐ 
       (๒)  เกิน  ๕๐  แตไมเกิน  ๑๐๐ ตัว ๕๐๐ 
       (๓)  เกิน  ๑๐๐  แตไมเกิน  ๓๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
       (๔)  เกิน  ๓๐๐  แตไมเกิน  ๕๐๐ ตัว ๒,๐๐๐ 
       (๕)  เกิน  ๕๐๐ ตัวข้ึนไป ๓,๐๐๐ 
 ข)  การเลี้ยงสัตว ๔ เทาขนาดเล็ก เชน สุกร แพะ แกะ เกง สุนัข ฯลฯ 

      รวมถึงสัตว ๒ เทา บางชนิดท่ีมีน้ําหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัมข้ึนไป เชน 
      นกกระจอกเทศ เปนตน 

 

       (๑)  ตั้งแต  ๒๐ –๕๐ ตัว ๓๐๐ 
       (๒)  เกิน  ๕๐  แตไมเกิน  ๒๐๐ ตัว ๕๐๐ 
       (๓)  เกิน  ๒๐๐  แตไมเกิน  ๕๐๐ ตัว ๑,๕๐๐ 
       (๔)  เกิน  ๕๐๐  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐ ตัว ๓,๐๐๐ 
       (๕)  เกิน  ๑,๐๐๐  แตไมเกิน  ๓,๐๐๐ ตัว 

      (๖)  เกิน  ๓,๐๐๐  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐ ตัว 
      (๗)  เกิน  ๕,๐๐๐  ตัวข้ึนไป 

๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 ค)  การเลี้ยงสัตวปก เชน หาน เปด ไก ขนาดต่ํากวา ๑๐ กิโลกรัมลงมา  
       (๑)  ตั้งแต  ๑,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ตัว ๕๐๐ 
       (๒)  เกิน  ๑๐,๐๐๐  แตไมเกิน  ๓๐,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
       (๓)  เกิน  ๓๐,๐๐๐  แตไมเกิน  ๙๐,๐๐๐ ตัว ๒,๐๐๐ 
       (๔)  เกิน  ๙๐,๐๐๐  แตไมเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ ตัว 

      (๕)  เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว 
      (๖)  เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ตัวข้ึนไป 

๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 ง)  การเลี้ยงสัตวน้ํา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา เชน ตะพาบ กบ เปนตน 

      (๑)  ตั้งแต  ๒๐ – ๕๐ ตวั 
      (๒)  เกิน  ๕๐  แตไมเกิน  ๕๐๐ ตัว 
      (๓)  เกิน  ๕๐๐  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐ ตัว 
      (๔)  เกิน  ๒,๐๐๐  ตัวข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 จ)  สัตวเลื้อยคลาน แมลง หรอืสัตวอ่ืน ๆ ท่ีไมเขาประเภทตามลําดับท่ี ๑ ถึง ๔ 
      (๑)  ตั้งแต  ๕ – ๒๐ ตัว 
      (๒)  เกิน  ๒๐  แตไมเกิน  ๑๐๐ ตัว 
      (๓)  เกิน  ๑๐๐  แตไมเกิน  ๒๐๐ ตัว 
      (๔)  เกิน  ๒๐๐  ตัวข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 



-๒- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

   ก)  ตั้งแต  ๒๐ – ๕๐ ตัว 

   ข)  เกิน  ๕๐  แตไมเกิน  ๑๐๐ ตัว 

   ค)  เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้  

จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

   ก)  ประกอบกิจการเพ่ือประโยชนในการคาสัตว 

   ข)  ประกอบกิจการเพ่ือใหประชาชนเขาชม 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๒.๑ 

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและ 

การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 

   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 

 

 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว  ๑๐,๐๐๐ 

๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตว หนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอกหรือแปรรูป ๓,๐๐๐ 

๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๓,๐๐๐ 

๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานท่ี 

จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด  

๒,๐๐๐ 

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว 

หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

 

    ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    ข)  โดยใชเครื่องจักรพ้ืนท่ีนอยกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐ 

    ค)  โดยใชเครื่องจักรพ้ืนท่ีมากกวา ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 

๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใด

ตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 

(๑)  การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ 

(๒)  การสะสมอาหารสัตว 

      ก)  พ้ืนท่ีต่ํากวา ๕๐ ตารางเมตร 

      ข)  พ้ืนท่ีตั้งแต ๕๐ – ๑๐๐ ตารางเมตร 

      ค)  พ้ืนท่ีเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๒,๐๐๐ 



-๓- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

 ๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  
๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม ๑,๐๐๐ 
๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว 

หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

    ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
    ข)  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ตั้งแต ๕๐ กิโลกรัมข้ึนไป 
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 

๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิต 
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 

๓.๕ การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช 
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 

๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓.๗ การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี  
    ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
    ข)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๕๐๐ 
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓.๑๐ การทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 

   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ซ่ึงมีคนงานตั้งแต ๑ – ๕ คน 
   ข)  โดยไมใชเครื่องจักร ซ่ึงมีคนงานตั้งแต ๖ คนข้ึนไป 
   ค)  โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓.๑๑ การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๕๐๐ 

๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  
บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๓.๑๓ การผลิตน้ําตาล 
   ก)  น้ําตาลทราย 
   ข)  น้ําตาลอยางอ่ืน 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 



-๔- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานม ๕,๐๐๐ 

๓.๑๕ การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู  

    ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
    ข)  โดยใชเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 

๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ  
    ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
    ข)  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร  
    ก)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐ 
    ข)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๑๐,๐๐๐ 

๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค  

 (๑)  การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค  
       ก)  พ้ืนท่ีนอยกวา ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
       ข)  พ้ืนท่ีมากกวา ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

       ค)  พ้ืนท่ีมากกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ 
 (๒)  กิจการตูน้ําหยอดเหรียญ ตูละ ๒๐๐ 

๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ 

๓.๒๑ การผลิต การบรรจุ ใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  

    ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
    ข)  โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร  
   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร ๕,๐๐๐ 

๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   ก)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
   ข)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

   ค)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต ๒๐ แรงมาข้ึนไป 

 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป ๕,๐๐๐ 



-๕- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

 ๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ 
    ชําระลาง 

 

๔.๑ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร  
    ก)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๖๐๐ 
    ข)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ  
    ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
    ข)  โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๒,๐๐๐ 

๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๕,๐๐๐ 

๔.๕ การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  
    ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    ข)  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

 ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  

    ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
    ข)  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๕,๐๐๐ 

๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 
   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 

   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕.๔ การสีขาว  ไดแก  การสีขาวดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๕.๕ การผลิตยาสูบ 
   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 

   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕.๗ การผลิต การสะสมปุย 
   ก)  ปริมาณไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม 

   ข)  ปริมาณเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
   ค)  ปริมาณเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
   ก)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
   ข)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 



-๖- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

๕.๙ การแปรรูป การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง  
    ก)  ปริมาณพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
    ข)  ปริมาณพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 
    ค)  ปรมิาณพ้ืนท่ีเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

 ๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

    ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๑,๐๐๐ 
    ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน ๒,๐๐๐ 
    ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน ๓,๐๐๐ 
    ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 

๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต
ใน  ๖.๑ 
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ  

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการในขอ (๖.๑) 
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 

ยกเวนกิจการในขอ ๕.๖.๑ 
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๖.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 

(๑)  การทําเหมืองแร 
(๒)  การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 



-๗- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

 ๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
๗.๑ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต  

    ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๑,๐๐๐ 
    ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน ๒,๐๐๐ 
    ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน ๓,๐๐๐ 
    ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐ 

๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการหรือ
จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร 
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๕,๐๐๐ 

๗.๔ การลาง การอัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐ 
๗.๕ การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 

   ก)  การผลิตแบตเตอรี่ 
   ข)  การซอม การอัดแบตเตอรี่ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๗.๖ การปะ การเชื่อมยาง 

(๑)  การปะ 
      ก)  รถจักรยาน รถจักรยานยนต  รถท่ีมีลอตั้งแตสามลอลงมา 
      ข)  รถยนต 
(๒)  การเชื่อมยาง (หลอดอก) 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๗.๗ การอัดผาเบรก ผาคลัตช ๕๐๐ 

 ๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  
๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑๐,๐๐๐ 
๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร 
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๘.๓ การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสาร 
เคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

๑,๐๐๐ 

๘.๔ การอบไม ๒,๐๐๐ 
๘.๕ การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   ก)  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมา  
   ข)  โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา ข้ึนไป 

 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ ๒,๐๐๐ 



-๘- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

๘.๘ การเผาถาน หรือการสะสมถาน  
 (๑)  การเผาถาน (รวมถึงการสะสมถานหลังการเผาดวย) 

      ก)  ปริมาณพ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
      ข)  ปริมาณพ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
      ค)  ปริมาณพ้ืนท่ีเกิน ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 (๒)  การสะสมถาน (ไมมีการเผาในสถานประกอบการ)  
       ก)  ขายปลีก 

      ข)  สะสมไมเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม 
๑๐๐ 

๑,๐๐๐ 
       ค)  สะสมเกิน ๒๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 
๑,๐๐๐ 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

    ก)  การบริการนวดแผนไทย ๕๐๐ 
    ข)  สถานบริการอาบ อบ นวด ๕,๐๐๐ 

๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
   ก)  มีจํานวนหองไมเกิน ๒๐ หอง 
   ข)  มีจํานวนหองเกิน ๒๐ หอง แตไมเกิน ๖๐ หอง 
   ค)  มีจํานวนหองเกิน ๖๐ หองข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน 
   ก)  มีจํานวนหองไมเกิน  ๕  หอง 
   ข)  มีจํานวนหองเกิน ๕ หอง แตไมเกิน ๑๐ หอง 
   ค)  มีจํานวนหองเกิน ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง 
   ง)  มีจํานวนหองเกิน ๒๐ หองข้ึนไป 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐ 
๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ 

การแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
   ก)  การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง 
   ข)  ดิสโกเทก คาราโอเกะ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๓,๐๐๐ 
๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
๕,๐๐๐ 



-๙- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย 
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

    ก)  เกาอ้ีตัดผมตั้งแต ๑ – ๒ ตัว ๒๐๐ 
    ข)  เกาอ้ีตัดผมตั้งแต ๒ ตัวข้ึนไป ตัวละ ๑๐๐ บาท (ตามจํานวน) 
    ค)  การบริการนวดเพ่ือเสริมสวย ๕๐๐ 

๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 
ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการ 
ท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม รานอินเตอรเน็ต ๑,๐๐๐ 
๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ  

    ก)  กิจการสนามฝกซอมกอลฟ ๓,๐๐๐ 
    ข)  กิจการสนามกอลฟ ๕,๐๐๐ 

๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม 

๒,๐๐๐ 

๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน  ๕๐๐ 
๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 

   ก)  โดยดูแลเด็กตั้งแต ๑ – ๕ คน 
   ข)  โดยดูแลเด็กตั้งแต  ๕ คนข้ึนไป  

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๙.๑๗ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

   ก)  โดยดูแลผูสูงอายุตั้งแต ๑ – ๕ คน 
   ข)  โดยดูแลผูสูงอายุตั้งแต  ๕ คนข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยก่ีกระตุก 
ตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 
(๑)  การทอผาดวยก่ีกระตุก 
      ก)  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ – ๑๐ ก่ี 
      ข)  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๑๑ ก่ีข้ึนไป 
(๒)  การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร 
      ก)  การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 
      ข)  การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน ๒,๐๐๐ 
๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  

   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักร (มากกวา ๕ เครื่องข้ึนไป) 
   ก)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต (๖ – ๑๐ เครื่อง) 
   ข)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๑๐ เครื่องข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 



-๑๐- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ ๒,๐๐๐ 
๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  

    ก)  เครื่องจักรตั้งแต ๑ – ๒ ตัว ๕๐๐ 
    ข)  เครื่องจักรตั้งแต ๓ ตัวข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 

๑๐.๘ การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
   ก)  การรับจางยอมท่ัวไป 
   ข)  โรงยอม 

 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 ๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 
๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
    ก)  สะสมไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐ 
    ข)  สะสมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
    ค)  สะสมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัมแตไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 

   ง)  สะสมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
    ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
    ข)  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  
    ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
    ข)  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

๑๑.๗  การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๑.๘ 
 
 
 
 
 

การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรก 
ผาคลัตช กระเบื้อง มุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 



-๑๑- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว  
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๑,๐๐๐ 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน ๓,๐๐๐ 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน ๕,๐๐๐ 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย  
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๑,๐๐๐ 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน ๓,๐๐๐ 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน ๕,๐๐๐ 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว  
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๑,๐๐๐ 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน ๒,๐๐๐ 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน ๓,๐๐๐ 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
 ๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี  

๑๒.๑  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารทําตัว
ละลาย 
(๑) การผลิต การบรรจุ การขนสง 
   ก) เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
   ข) เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน 
   ค) เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน  
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 
(๒) การสะสม 
   ก)  สะสมไมเกิน  ๑๐๐  ลติร 
   ข)  สะสมเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
   ค)  สะสมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
(๑) การผลิต การบรรจุ การขนสงกาซ 
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 
(๒) การสะสมกาซ 
   ก)  สะสมกาซบรรจุถังรวมไมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม 
   ข)  สะสมกาซบรรจุถังรวมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 
   ค)  สถานีบริการเชื้อเพลิง (กาซ) 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 



-๑๒- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ 

 

 (๑๒.๓.๑) การผลิต การกลั่น ๑๐,๐๐๐ 
 (๑๒.๓.๒) การสะสม การขนสง  
             ก) จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ๓๐๐ 
             ข) จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ลิตร ๑,๐๐๐ 
             ค) จํานวนท่ีสะสมหรอืขนสงเกิน ๒,๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๓,๐๐๐ 
             ง) จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๕,๐๐๐ 
๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการใน ขอ (๗.๑) ๑,๐๐๐ 
๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข)  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมา 
   ค)  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๒.๗ การโม การบดชัน 
   ก)  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข)  โดยใชเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๑,๐๐๐ 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน ๓,๐๐๐ 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน ๕,๐๐๐ 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 

๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร  
  ก)  การผลิต 
  ข)  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง 
  ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
  ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน 
  ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
  ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๒.๑๑ การผลิต โม บด หลอม หลอ พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 
  ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
  ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน 
  ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
  ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 



-๑๓- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๑,๐๐๐ 
   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน ๓,๐๐๐ 
   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน ๕,๐๐๐ 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๒,๐๐๐ 
๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 
 

   ก) การผลิต ๑๐,๐๐๐ 
   ข) การสะสม การขนสง ๕,๐๐๐ 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๕,๐๐๐ 
๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  

 (๑) การผลิต การบรรจุ การขนสง  
    ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๑,๐๐๐ 
    ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน ๓,๐๐๐ 
    ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน ๕,๐๐๐ 
    ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 
 (๒) การสะสม  
    ก)  สะสมไมเกิน  ๒,๐๐๐  ลิตร ๕๐๐ 
    ข)  สะสมเกิน ๒,๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๑,๐๐๐ 
    ค)  สะสมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
   ก) การผลิต การบรรจุ 
   ข) การสะสม 

 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๓. กิจการอ่ืน ๆ  
๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

  ก) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
  ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๑๐ แรงมา 
  ค) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
  ง) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณไฟฟา 
(๑) การผลิต 
    ก) เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน 
    ข) เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน 
    ค) เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป 
(๒) การซอม 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 



 

-๑๔- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท ตอป) 

๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 

๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ๑,๐๐๐ 

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช  

   ก) พ้ืนท่ีไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

   ข) พ้ืนท่ีเกิน ๔๐๐ แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 

   ค) พ้ืนท่ีเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา  

   ก) พ้ืนท่ีไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

   ข) พ้ืนท่ีเกิน ๔๐๐ แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

   ค) พ้ืนท่ีเกิน ๘๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว  

   ก)  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๑,๐๐๐ 

   ข)  เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๓๐ คน ๒,๐๐๐ 

   ค)  เครื่องจักรเกิน ๓๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน ๓,๐๐๐ 

   ง)  เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป หรือคนงานเกิน ๕๐ คนข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ  

   ก) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐ 

   ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกิน ๕ แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๑๓.๙ การกอสราง ๓,๐๐๐ 

๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือ ประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๓,๐๐๐ 

 



คําขอเลขท่ี………/…………                       แบบ  อภ.๑ 
  

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

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

                                                                                  วันท่ี………….เดือน……………….พ.ศ…….….…… 
 
เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 ๑. ขาพเจา………..………………………………………..………….…………อายุ…………ป  สัญชาติ……..……… 
ท่ีอยูเลขท่ี………………..…..หมูท่ี……….ตรอก/ซอย...........................ถนน………….…….………ตําบล………….………….……

อําเภอ…………….…………………...……จังหวัด…………………………………….……รหัสไปรษณีย…………………………..…..……. 
หมายเลขโทรศัพท……………..………………………..ผูขออนุญาต 
 ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท………………………………………………………………………………..…………………….………..… 
ชื่อสถานท่ีประกอบการ…………………………………………………………..……………………………………………………………..…… 
ท่ีตั้งอยูเลขท่ี…………....…..หมูท่ี..........ตรอก/ซอย……………………..ถนน…………….…….…..ตําบล……….................….…

อําเภอ…………….…………………...……จังหวัด…………………………………….……รหัสไปรษณีย…………………………..…..……. 
หมายเลขโทรศัพท……………..……………………….. 
 ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

 (   ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ........................ 
 (   ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการวบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมิน 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 (   ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 (   ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 (   ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 (   ) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
  ๑)..................................................................................... 
  ๒)..................................................................................... 

  
 ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 
    
     ลงชื่อ……………………………………………ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

            (…………………………….……………) 
 
 



       (ดานหลัง) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

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

           ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

              องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
 
 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………… 

 

 

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

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

      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………… 

 

 

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

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

      นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

 

 

 

หมายเหตุ ไดออกใบอนุญาต เลมท่ี………..…เลขท่ี……...…… ลงวันท่ี…..…..เดือน……….……….………พ.ศ……………แลว 
 



แบบ  อภ.๒ 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลมท่ี………..เลขท่ี…………ป………….….. 
 

(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...........................................................สัญชาติ…………….……… 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี……………..…..หมูท่ี……….……ตําบล…………………….อําเภอ………………………จังหวัด…………………..………
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………… 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………………….…….…………………ประเภท…………..…….……………… 
ตั้งอยูเลขท่ี……………….…...หมูท่ี………..……ตําบล……………………อําเภอ………..…………….จังหวัด…………..……………… 
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………..………. 
  เสียคาธรรมเนียมปละ…………….……..บาท (……………………………………………..) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี……………………………..เลขท่ี……………………….…….ลงวนัท่ี…………..………………………………… 
  (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไผแกว เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี 
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
  (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
         (๔.๑)…………………………………………………………………………………………… 
         (๔.๒)…………………………………………………………………………………………… 
  (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี…………เดือน…………………………..พ.ศ……………. 
  (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี…………..เดือน…………………………พ.ศ……………….. 
         
 
       (ลงชื่อ) 
        (……………………………….……….) 
       ตําแหนง……………..…………………………… 
                        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน   (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 

        ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 



         (ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

   วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

     วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน        (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน      เลมท่ี       เลขท่ี         วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

คําขอเลขท่ี………/…………                       แบบ  อภ.๓ 

      

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

                                                                                  เขียนท่ี………………………………………..…….…… 
                                                                                  วันท่ี………….เดือน……………….พ.ศ…….….…… 

 

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 ๑. ขาพเจา………..………………………………………..……………………อายุ……..……ป สัญชาติ……..……… 

ท่ีอยูเลขท่ี………………..…..หมูท่ี……….ตรอก/ซอย...........................ถนน………….…….………ตําบล………….………….…… 
อําเภอ…………….…………………...……จังหวัด…………………………………….……รหัสไปรษณีย…………………………..…..……. 
หมายเลขโทรศัพท……………..………………………..ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเปนอันตราย 
ตอสุขภาพประเภท…………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
ชื่อสถานท่ีประกอบการ…………………………………………………………..……………………………………………………………..…… 

ท่ีตั้งอยูเลขท่ี…………....…..หมูท่ี..........ตรอก/ซอย……………………..ถนน…………….…….…..ตําบล……….................….…
อําเภอ…………….…………………...……จังหวัด…………………………………….……รหัสไปรษณีย…………………………..…..……. 
หมายเลขโทรศัพท……………..……………………….. 

เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม  เลมท่ี……..….…เลขท่ี……………ลงวันท่ี…….……เดือน……………………..พ.ศ………………... 
เกิดการสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคัญ……………………………….…………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 
 (   ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ........................) 

 (   ) สําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 (   ) สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย 
 (   ) ใบอนุญาตฉบับเดิมเทาท่ีเหลืออยู ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ 

  
 ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 
 
      ลงชื่อ……………………………………………ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

             (…………………………….……………) 
 



 

คําขอเลขท่ี………/…………                       แบบ  อภ.๔ 

      

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 ขาพเจา………..………………………………………..……………………อายุ……..……ป สัญชาติ……..……… 

ท่ีอยูเลขท่ี………………..…..หมูท่ี……….ตรอก/ซอย...........................ถนน………….…….………ตําบล………….………….…… 

อําเภอ…………….…………………...……จังหวัด…………………………………….……รหัสไปรษณีย…………………………..…..……. 

หมายเลขโทรศัพท……………..………………………..ผูขออนุญาต  

 ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน เรื่อง........................................................................................ 

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

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

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

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

 จึงมีความประสงค........................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

  ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

      ลงชื่อ……………………………………………ผูขออนุญาต 

             (…………………………….……………) 
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