
 หนา   ๔๒ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  

โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางและนายอําเภอชํานิ  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางตั้งแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 
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  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองยาง 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
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   (๑.๓)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   

และการฆาบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว  เขาสัตว  กระดูกสัตว  ท่ีฟอก  หรือแปรรูปแลว 

   (๒.๕)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๖)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๗)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

   (๒.๙)  การผลิต  การโม  การปน  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

  (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

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เตาฮวย 

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   

ขนมกระยาสารท   

   (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  ถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  ยกเวนเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 

   (๓.๑๕)  การอัดเอาน้ํานม 

   (๓.๑๖)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๗)  การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๘)  การทํานมขน 

   (๓.๑๙)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๒๐)  การคั่วกาแฟ 

   (๓.๒๑)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๒)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๔)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   
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   (๓.๒๕)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๖)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๗)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

   (๓.๒๘) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่ จําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

  (๔) กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๔.๓)  การผลิตผาเย็น  กระดาษเย็น  หรือส่ิงท่ีคลายคลึงท่ีไมบรรจุหรือบรรจุ 

อยูในซอง   

   (๔.๔)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๕)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๖)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

   (๔.๗)  การทํายากันยุงชนิดเผามีควัน   

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘)  การผลิต  การสะสมอาหารสัตว 

   (๕.๙)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๐)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 
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  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

   (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑)   

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะ  ดวยเครื่องจักรสารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร   

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การซอม  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพน

สารสนิมยานยนต  เครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  เรือยนต  หรือเรือกล 

   (๗.๒)  การประกอบธุรกิจเกีย่วกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายหรือในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตซ 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไม 
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   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพนทาสารเคลือบเงาสี   

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนกิจการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย   

วาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  บริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใดยกเวนกิจการใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผา 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทอตาง ๆ 

   (๑๐.๗)  การพิมพการดตาง ๆ 

   (๑๐.๘)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๙)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ   

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   
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   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

   (๑๑.๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙)  การผลิต  ประดิษฐกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  สารออกซิไดซ  ดาง   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิตกาซ  หรือแกส 

   (๑๒.๓)  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซหรือแกส 

   (๑๒.๔)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๕)  การผลิตฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๖)  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๗)  การผลิต  การกล่ัน  น้ํามันเชื้อเพลิง  ปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑเชื้อเพลิง  

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๘)  การสะสม  การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง  ปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑเชื้อเพลิง   

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๑๐)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๑๑)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๑๓)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ 

วัตถุท่ีคลายคลึง 
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   (๑๒.๑๔)  การผลิต  โม  บด  หลอม  หลอ  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๖)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน 

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๘)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๙)  การผลิต  การบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช  ยาฆาแมลงหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๒๐)  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  ยาฆาแมลงหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๒๑)  การผลิต  การบรรจุกาว 

   (๑๒.๒๒)  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๓)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว   

   (๑๓.๔)  การถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๖)  การผลิต  การซอมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๗)  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๘)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๑๐)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๑๑)  การผลิตหลอดกาแฟ  หลอดดูดน้ํา 
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ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย 

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนา  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนัน้จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ี   

เจาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภท 

ของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ 

ประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคม ี วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 

หกเดือนตอครัง้  และมีการฝกอบรมดบัเพลิงเบือ้งตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแก 

คนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง   

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๑๘  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา   

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางประกาศกําหนด  เชน   

   (๓.๑)  สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ   

   (๓.๒)  สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ   

   (๓.๓)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมแนบสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)   

   (๓.๔)  หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  และทะเบียนบาน 

ของผูมอบและผูรับมอบ   

   (๓.๕)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานท่ีนั้นตองตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําเสียไปใหพนจากสถานที่นั้น 

โดยสะดวก 

  (๒)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร 

ที่มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก   

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแก ผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือ 

แกผูอาศัยใกลเคียง   

  (๔)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุข  เห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวตัถถุาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสียใหถูกตอง



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง  ความกระเทือน  ฝุน  ละออง   

เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการนั้นตองปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามคําแนะนําและระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

  (๕)  สถานที่เล้ียงสัตวตองสรางใหไดสุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๖)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาที่ไม กอ 

เหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

  (๗)  ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ 

ถาเศษวัสดุหรือวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงวัน  

แมลงสาบ  ยุง  หรือพาหะนําโรคอื่น ๆ   

  (๘)  ปฏิบัติอื่นใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองถูกสุขลักษณะปลอดภัยตอสุขภาพ   

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ 

  (๙)  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งเปนที่รังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  

กอนวันใชขอบัญญตัินี ้ ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติแลว  

แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุ  และผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไปผูนั้นจะตองมาดําเนินการ

ขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัติใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่ 

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีมีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๒๔  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเมืองยางเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชสําหรับการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีเดียว  ถาประกอบการคา

ซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทท่ีมีอัตราสูง

เต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเมืองยาง 

ขอ ๒๗ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไม ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่อง 

ที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได รับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคาํส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเมื่อปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ 

ของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักการใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไม ยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไว  ในที่ เปดเผยเห็นได งาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับในอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจําพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มุนี  อุไรรัมย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองยาง 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองยาง 
เรื่อง กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ
บาท สต.

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
    ๑.๑.๑ การเลี้ยงสุนัข ม้า โค กระบือ แพะ แกะ 
      ๑. ไม่เกิน ๒๐ ตัว 
      ๒. มากกว่า ๒๐ ตัวขึ้นไป 
    ๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร 
     ๑. ไม่เกิน ๒๐ ตัว 
     ๒. มากกว่า ๒๐ ตัวขึ้นไป 
    ๑.๑.๓  การเลี้ยงห่าน เป็ด 
        ๑. ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
      ๒. มากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตัว 
      ๓. มากกว่า ๒๐๐ ตัวขึ้นไป 
    ๑.๑.๔  การเลี้ยงไก่ 
        ๑. ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
      ๒. มากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตัว 
      ๓. มากกว่า ๒๐๐ ตัวขึ้นไป 
    ๑.๑.๕  การเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือจําหน่าย 
    ๑.๑.๖  การเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ ต้ังแต่ ๒๑ ตัวขึ้นไปเพ่ือจําหน่าย

๕๐
๕๐๐

๕๐
๒๐๐

๑๕๐
๒๐๐
๓๐๐

๑๕๐
๒๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๑๐๐

 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
-

 ๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
 ๑.๒.๑  ไม่เกิน ๔ ตัว 
 ๑.๒.๒  ต้ังแต่ ๕ – ๑๐ ตัว 
 ๑.๒.๓  ต้ังแต่ ๑๑ – ๒๐ ตัว 
 ๑.๒.๔  ต้ังแต่ ๒๑ – ๔๐ ตัว 
 ๑.๒.๕  ต้ังแต่ ๔๑ ตัวขึ้นไป 

 

๓๐
๑๐๐
๒๐๐
๔๐๐

๑,๐๐๐

 
- 
- 
- 
- 
- 

 ๑.๓  การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี  
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๒,๐๐๐ - 

๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
๒.๑ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๒.๑.๑  โดยใช้เครื่องจักร 
 ๒.๑.๒  โดยไม่ใช้เครื่องจักร

๒,๐๐๐
๕๐๐

 
 
 
- 
-

 



 

 

-๒- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ 
บาท สต.

 ๒.๒ การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยัง มิได้ฟอก ๑๐,๐๐๐ - 
 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๒,๐๐๐ - 
 ๒.๔ การสะสมหนังสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ ชนิดแผ่นที่ฟอกหรือแปรรูปแล้ว 

    ๒.๔.๑. สถานที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
    ๒.๔.๒ สถานที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 

 
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

 
- 
- 

 ๒.๕  การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
๒.๕.๑ โดยใช้เครื่องจักร 

    ๒.๕.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๒,๐๐๐

๕๐๐

 
- 
- 

 ๒.๖ การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานท่ี
จําหน่ายอาหารการเร่ขายและการขายในตลาด 

๒,๐๐๐ - 
 

 ๒.๗  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 

๒.๗.๑  โดยใช้เครื่องจักร 
           ๑. มีเน้ือที่ประกอบการต้ังแต่ ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
           ๒. มีเน้ือที่ประกอบการตํ่ากว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 

๒.๗.๒  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐

 
 
 
- 
- 
- 

 ๒.๘ การสะสมหรือการล้างคร่ัง ๒,๐๐๐ - 
 ๒.๙ การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ 

การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนอ่ืนส่วนใดของสัตว์ หรือพืช เพ่ือเป็นอาหาร 
 ๒.๙.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 ๒.๙.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ ๔๐๑-๖๐๐ ตารางเมตร 
 ๒.๙.๓ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ ๒๐๐-๔๐๐ ตารางเมตร 
 ๒.๙.๔ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ตํ่ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 

๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐

 
 
- 
- 
- 
- 

๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม 
๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม 
 

๒,๐๐๐
 
- 

 ๓.๒ การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว 
ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๒.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๓.๒.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

 
 
- 
- 



 

 

-๓- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ 
บาท สต.

 ๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๓.๑ เกินกว่า ๕๐ กิโลกรัม 
 ๓.๓.๒ ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

 
 
- 
- 

 ๓.๔ การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

 ๓.๕ การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร สัตว์ 
พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

 ๓.๖ การเคี่ยวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูต้ัง ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
 ๓.๖.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๓.๖.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๑,๐๐๐
๕๐๐

 
 
 
- 
- 

 ๓.๗ การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี  เต้าฮวย 
๓.๗.๑  ส้นหมี่ ก๋วยเต๋ียว วุ้นเส้น 

๑. โดยใช้เครื่องจักร 
๒. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๓.๗.๒  ขนมจีน เต้าฮวย เต้าหู้ เก้ียมอ๋ี 
๑. โดยใช้เครื่องจักร 
๒. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 ๓.๘  การผลิตแบะแซ ๒,๐๐๐ - 
 ๓.๙  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด 

 ๓.๙.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๓.๙.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

 
- 
- 

 ๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปังสดขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนม
กระยาสารท 
 ๓.๑๐.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๓.๑๐.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ซึ่งมีคนงานต้ังแต่ ๖ คนขึ้นไป 
 ๓.๑๐.๓ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ซึ่งมีคนงานต้ังแต่ ๑ - ๕ คน 

๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐

 
 
- 
- 
- 



 

 

-๔- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ
บาท สต.

 ๓.๑๑ การแกะ การล้างสัตว์นํ้าที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๑,๐๐๐ - 

 ๓.๑๒ การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถั่วเหลือง  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ 
บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๑๒.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๓.๑๒.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร

๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

 
 
- 
-

 ๓.๑๓ การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล ยกเว้นเพ่ือบริโภคในครอบครัว 
 ๓.๑๓.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๓.๑๓.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร

๔,๐๐๐
๒,๐๐๐

 
- 
-

 ๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๕,๐๐๐ -
 ๓.๑๕ การอัดเอานํ้านม ๕,๐๐๐ -
 ๓.๑๖ การผลิตผงชูรส ๑๐,๐๐๐ -
 ๓.๑๗ การผลิต แบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์  นํ้าส้มสายชู ๑๐,๐๐๐ -
 ๓.๑๘ การผลิตนมข้น ๕,๐๐๐ -
 ๓.๑๙ การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 

 ๓.๑๙.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 ๓.๑๙.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ตํ่ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 
 ๓.๑๙.๓ กลุ่มอาชีพ 

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐

 
- 
- 
-

 ๓.๒๐ การค่ัวกาแฟ 
 ๓.๒๐.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๓.๒๐.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร

๕,๐๐๐
๑,๐๐๐

 
- 
-

 ๓.๒๑ การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค ๒,๐๐๐ -
 ๓.๒๒ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๑,๐๐๐ - 

 ๓.๒๓  การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๒๓.๑ วันละไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 
 ๓.๒๓.๒ วันละ ๕๑ – ๕๐๐ กิโลกรัม 
 ๓.๒๓.๓ วันละ ๕๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป

๓๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

 
- 
- 
-

 ๓.๒๔  การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผง อ่ืน ๆ  
 ๓.๒๔.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๓.๒๔.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร

๓,๐๐๐
๑,๐๐๐

 
- 
-

 ๓.๒๕  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึง 
 ๓.๒๕.๑ ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๒๕.๒ ผลิตโดยใช้เครื่องจักร

๓๐๐
๖๐๐

 
- 
-

 ๓.๒๖  การประกอบกิจการห้องเย็น แช่เย็นอาหาร ๑,๐๐๐ -
 



 

 

-๕- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ
บาท สต.

 ๓.๒๗  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป ๖๐๐ -
 ๓.๒๘  การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร 

และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
๑,๐๐๐ - 

๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์
ชําระล้าง  

  

 ๔.๑ การผลิต การโม่  การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 ๔.๑.๑ เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
 ๔.๑.๒  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
 ๔.๑.๓  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕ แรงม้าขึ้นไป

 
๓๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

 
- 
- 
-

 ๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู เครื่องสําอางต่าง ๆ 
 ๔.๒.๑ เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
 ๔.๒.๒  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
 ๔.๒.๓  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕ แรงม้าขึ้นไป

 
๓๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

 
- 
- 
-

 ๔.๓ การผลิตผ้าเย็น กระดาษเย็น หรือสิ่งที่คล้ายคลึงที่ไม่บรรจุหรือสิ่งที่บรรจุ 
อยู่ในซอง 
 ๔.๓.๑ เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
 ๔.๓.๒  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
   ๔.๓.๓  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕ แรงม้าขึ้นไป

 

๓๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

 
 
- 
- 
-

 ๔.๔ การผลิตสําลี   ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 ๔.๔๑ เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
 ๔.๔.๒  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
 ๔.๔.๓  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕ แรงม้าขึ้นไป

 
๓๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

 
- 
- 
-

 ๔.๕ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 ๔.๕.๑ เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
 ๔.๕.๒  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
 ๔.๕.๓  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕ แรงม้าขึ้นไป

 
๕๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

 
- 
- 
-

 ๔.๖ การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
 ๔.๖.๑ เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
 ๔.๖.๒  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
 ๔.๖.๓  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕ แรงม้าขึ้นไป

 
๕๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

 
- 
- 
-

 ๔.๗ การทํายากันยุงชนิดเผามีควัน 
 ๔.๗.๑ เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
 ๔.๗.๒  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
 ๔.๗.๓  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕ แรงม้าขึ้นไป

 
๕๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

 
- 
- 
-

๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 



 

 

-๖- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ
บาท สต.

 ๕.๑  การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช 
 ๕.๑.๑  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๑๕ แรงม้า 
 ๕.๑.๒  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๕ - ๓๐ แรงม้า 
 ๕.๑.๓  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๓๐  แรงม้าขึ้นไป

๕๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐

 
- 
- 
-

 ๕.๒ การล้าง การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 ๕.๒.๑ การล้าง การอบ  การรม   
 ๕.๒.๒ การสะสมยางดิบ 
           ๑.  ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน 
           ๒.  ต้ังแต่  ๒,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัมต่อวัน 
           ๓.  ต้ังแต่  ๑๐,๐๐๑  กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป     

๕,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

 
- 
 
- 
- 
-

 ๕.๓ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
ด้วยเครื่องจักร 
     ๕.๓.๑  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า 
     ๕.๓.๒  เครื่องจักที่มีกําลังเกินกว่า  ๑๐ - ๒๐ แรงม้า 
     ๕.๓.๓ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒๑ แรงม้าขึ้นไป

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

 
 
- 
- 
-

 ๕.๔ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
     ๕.๔.๑  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า 
     ๕.๔.๒  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑๐  แรงม้า

๕๐๐
๑,๐๐๐

 
- 
-

 ๕.๕ การผลิตยาสูบ  ผลิตโดยการใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ -
 ๕.๖  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช ๕๐๐ -
 ๕.๗ การผลิต  การสะสมปุ๋ย 

       ๕.๗.๑ การผลิต 
             ๑. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ - ๑๐ แรงม้า 
             ๒. การผลิตโดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๐  แรงม้าขึ้นไป 
       ๕.๗.๒ การสะสมปุ๋ย            

๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐

 
 
- 
- 
-

 ๕.๘  การผลิต  การสะสมอาหารสัตว์ ๕๐๐ -
 ๕.๙  การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ -
 ๕.๑๐  การตาก  การสะสมหรือขนถ่ายมันสําปะหลัง ๕๐๐ -
๖ กิจการที่เก่ียวข้องกับโลหะหรือแร่ 

๖.๑ การผลิตโลหะหรือภาชนะ  เครื่องมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
     ๖.๑.๑  ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
     ๖.๑.๒  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า  
     ๖.๑.๓  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า  
     ๖.๑.๔ ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๕ แรงม้าขึ้นไป  

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

 
 
- 
- 
- 
-

 ๖.๒  การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโล่หะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน ๖.๑ ๒,๐๐๐ -
 



 

 

-๗- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ
บาท สต.

 ๖.๓  การกลึง การเจาะ การหล่อ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด 
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน ๖.๑ 
      ๖.๓.๑  ประเภทครัวเรือน 
      ๖.๓.๒  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม      

๕๐๐
๒,๐๐๐

 
 
- 
-

 ๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม  นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน ๖.๑

๒,๐๐๐ - 

 ๖.๕ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการ 
ใน ๖.๑ 
     ๖.๕.๑ ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒  แรงม้า 
     ๖.๕.๒ ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า  
     ๖.๕.๓ ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

 
 
- 
- 
-

 ๖.๖ การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่      ๒,๐๐๐ -
๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 ๗.๑ การต่อ การประกอบ การซ่อม การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารสนิม
ยานยนต์  เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล เรือยนต์ หรือเรือกล ๕๐๐

 
 
-

 ๗.๒ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่ายหรือในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย ๕๐๐

 
 
-

 ๗.๓ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ๕๐๐

 
-

 ๗.๔ การล้าง การอัดฉีดยานยนตร์ ๓๐๐ -
 ๗.๕ การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่  

    ๗.๕.๑ การผลิต 
    ๗.๕.๒  การซ่อม การอัดแบตเตอรี่

๒,๐๐๐
๕๐๐

 
- 
-

 ๗.๖  การปะ  การเช่ือมยาง  
    ๗.๖.๑ รถจักรยานยนต์ 
    ๗.๖.๒ รถยนต์ 

๑๐๐
๕๐๐

 
- 
-

 ๗.๗ การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ ๕๐๐ -
๘ กิจการเก่ียวกับไม้  
 ๘.๑  การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ -
 ๘.๒  การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว  

หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
      ๘.๒.๑  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕ แรงม้า 
      ๘.๒.๒ ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ - ๑๐ แรงม้า 
      ๘.๒.๓ ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๑๐ แรงม้าขึ้นไป 

๕๐๐
๑,๐๐๐.
๓,๐๐๐.

 
 
- 
- 
-



 

 

-๘- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ
บาท สต.

 ๘.๓ การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักรหรือการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย ๓๐๐

 
-

 ๘.๔ การอบไม้  ๑,๐๐๐ -
 ๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -
 ๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน ด้วยกระดาษ  

      ๘.๖.๑  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒ แรงม้า 
      ๘.๖.๒ ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
      ๘.๖.๓ ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕  แรงม้าขึ้นไป 

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

 
- 
- 
-

 ๘.๗ การผลิตกระดาษต่าง ๆ ๕,๐๐๐ -
 ๘.๘ การเผ่าถ่าน หรือการสะสมถ่าน ๒๐๐ -
๙ กิจการเกี่ยวกับบริการ 
 ๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ ยกเว้นกิจการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล ๒,๐๐๐
 
-

 ๙.๒ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ยกเว้นกิจการใน ๙.๑ หรือ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล ๑,๐๐๐

 
-

 ๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร ยกเว้นกิจการ 
ใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล ๑,๐๐๐

 
-

 ๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      ๙.๔.๑ ไม่เกิน ๒๐ ห้อง  
      ๙.๔.๒  ต้ังแต่  ๒๑ - ๕๐ ห้อง 
      ๙.๔.๓ ต้ังแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป 

๒๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

 
- 
- 
-

 ๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 ๙.๕.๑  ไม่เกิน  ๑๐ ห้อง 
 ๙.๕.๒  ต้ังแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๓๐ ห้อง  
 ๙.๕.๓  ต้ังแต่ ๓๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง 
 ๙.๕.๔  ต้ังแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป     

๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

 
 
- 
- 
- 
-

 ๙.๖ การประกอบกิจการโรงมโหรสพ ๕๐๐ -
 ๙.๗ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  คาราโอเกะ หรือ

การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐
 
-

 ๙.๘  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการใน ๙.๑ ๒๐๐

 
-

 ๙.๙  การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน ๕๐๐

 
-

 ๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในข้อบังคับ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๓๐๐

 
-



 

 

-๙- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ
บาท สต.

 ๙.๑๑ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุม 
ทางโภชนาการ  ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย หรือโดย  
วิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  ๑,๐๐๐

 
 
 
-

 ๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 ๙.๑๒.๑ สวนสนุก 
 ๙.๑๒.๒ ตู้เกม  เครื่องละ

๒,๐๐๐
๒๐๐

 
- 

 ๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ ๒,๐๐๐ -
 ๙.๑๔ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม
๑,๐๐๐ - 

 ๙.๑๕ การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรืออวัยวะอ่ืน ๕๐๐ -
 ๙.๑๖ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน ๑๐๐ -

๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
 ๑๐.๑. การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วย 

ก่ีกระตุกต้ังแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
 ๑๐.๑.๑ โดยใช้ก่ีกระตุกต้ังแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
 ๑๐.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร

๕๐๐
๒,๐๐๐

 
 
- 
-

 ๑๐.๒ การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
    ๑๐.๒.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
    ๑๐.๒.๒ พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
    ๑๐.๒.๓ พ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

 
- 
- 
-

 ๑๐.๓ การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
    ๑๐.๓.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
    ๑๐.๓.๒ พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
    ๑๐.๓.๓ พ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

 
- 
- 
-

 ๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
     ๑๐.๔.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
     ๑๐.๔.๒ พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     ๑๐.๔.๓ พ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

 
- 
- 
-

 ๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
     ๑๐.๕.๑ ไม่เกิน  ๑๐  เครื่อง 
     ๑๐.๕.๒ เกิน  ๑๐  เครื่อง  แต่ไม่เกิน  ๒๐  เครื่อง 
      ๑๐.๕.๓ เกิน  ๒๐  เครื่อง

๒๐๐
๕๐๐.

๑,๐๐๐.

 
- 
- 
-

 ๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
     ๑๐.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๐.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร

๕๐๐
๑,๐๐๐

 
- 
-



 

 

-๑๐- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ
บาท สต.

 ๑๐.๗ การพิมพ์การ์ดต่าง ๆ ๕๐๐ -
 ๑๐.๘ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

    ๑๐.๘.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
    ๑๐.๘.๒ พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
    ๑๐.๘.๓ พ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

๒๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

 
- 
- 
-

 ๑๐.๙ การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
   ๑๐.๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๐.๙.๒ โดยใช้เครื่องจักร 

๕๐๐
๑,๐๐๐

 
- 
-

๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    
 ๑๑.๑. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

   ๑๑.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
               ๑. พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
               ๒. พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
               ๓. พ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
   ๑๑.๑.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
               ๑. พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
               ๒. พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
               ๓. พ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
 
๒๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
-

 ๑๑.๒. การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๔,๐๐๐ -
 ๑๑.๓ การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   ๑,๐๐๐ -
 ๑๑.๔ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 ๑๑.๔.๑  ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๑๑.๔.๒  ผลิตโดยใช้เครื่องจักร

๕๐๐
๑,๐๐๐

 
- 
-

 ๑๑.๕ การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 ๑๑.๕.๑ การสะสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 ๑๑.๕.๒ การผสม  ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

 
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

 
- 
-

 ๑๑.๖  การเลื่อย  การตัด หรือการประดิษฐ์ หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ ๑,๐๐๐ -
 ๑๑.๗  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๕๐๐ -
 ๑๑.๘  การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีมีใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น  

ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง  ฝ้า เพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 
 

๑,๐๐๐
 
-

 ๑๑.๙  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ -
 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๕๐๐. -
 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๕๐๐. -

  



 

 

-๑๑- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ
บาท สต.

๑๒ กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน  สารเคมี
 ๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือ 

สารตัวทําละลาย  ๗,๐๐๐
 
-

 ๑๒.๒ การผลิตก๊าซหรือแก๊ส  ๒,๐๐๐ -
 ๑๒.๓ การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซหรือแก๊ส 

 ๑๒.๓.๑  การผลิต  การบรรจุก๊าซ 
 ๑๒.๓.๒  การสะสม การขนส่งก๊าซ

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

 
- 
-

 ๑๒.๔  การโม่  การบดชัน 
 ๑๒.๔.๑ การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๑๒.๔.๒  การผลิตโดยใช้เครื่องจักร

๒๐๐
๕๐๐

- 
-

 ๑๒.๕ การผลิตฟิล์มถ่ายรูป หรือฟิล์มภาพยนตร์  ๑,๐๐๐ -
 ๑๒.๖ การล้างฟิล์มถ่ายรูป  หรือฟิล์มภาพยนตร์ ๕๐๐ -
 ๑๒.๗ การผลิต การกลั่น นํ้ามันเช้ือเพลิง ปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิง 

ปิโตรเลียมต่าง ๆ  
๑๐,๐๐๐ - 

 ๑๒.๘ การสะสม การขนส่งนํ้ามันเช้ือเพลิง ปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิง
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
      ๑๒.๘.๑  ปริมาณจํานวนไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร 
      ๑๒.๘.๒  ปริมาณจํานวนต้ังแต่ ๒๐๑ ลิตรขึ้นไป

๑๐๐
๒,๐๐๐

 
 
- 
-

 ๑๒.๙ การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก ๑๐,๐๐๐ -
 ๑๒.๑๐ การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗.๑ ๑,๐๐๐ -
 ๑๒.๑๑ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 ๑๒.๑๑.๑  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า 
 ๑๒.๑๑.๒  ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๒ แรงม้าขึ้น

๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

 
 
- 
-

 ๑๒.๑๒ การผลิตสี หรือนํ้ามันผสมสี ๑,๐๐๐ -
 ๑๒.๑๓  การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง  ๕๐๐
 
-

 ๑๒.๑๔  การผลิต  โม่ บด หลอม หล่อ พลาสติกเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐

 
-

 ๑๒.๑๕ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑๐,๐๐๐ -
 ๑๒.๑๖  การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 

 ๑๒.๑๖.๑ ใช้เครื่องทําความเย็นไม่เกิน ๒ เครื่อง 
 ๑๒.๑๖.๒ ใช้เครื่องทําความเย็นต้ังแต่ ๓-๕ เครื่อง 
 ๑๒.๑๖.๓ ใช้เครื่องทําความเย็นต้ังแต่  ๕ เครื่องขึ้นไป

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

 
- 
- 
-

 ๑๒.๑๗ การผลิต การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี อันเป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิตดอกไม้เพลิง  ๒,๐๐๐

 
-



 

 

-๑๒- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

ฉบับละ
บาท สต.

 ๑๒.๑๘ การผลิต เชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  ๕,๐๐๐ - 
 ๑๒.๑๙ การผลิต การบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง หรือพาหะนําโรค ๕,๐๐๐ - 
 ๑๒.๒๐ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลง หรือพาหะนําโรค ๑,๐๐๐ - 
 ๑๒.๒๑ การผลิต การบรรจุกาว ๕๐๐ - 
 ๑๒.๒๒ การสะสมกาว ๕๐๐ - 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  
 ๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

 ๑๓.๑.๑ สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 
 ๑๓.๑.๒ สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
 ๑๓.๑.๓ สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 

๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐

 
- 
- 
- 

 ๑๓.๒ การผลิตเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ - 
 ๑๓.๓ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว  ๓๐๐ - 
 ๑๓.๔ การถ่ายเอกสาร ๓๐๐ - 
 ๑๓.๕ การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๕๐๐ - 
 ๑๓.๖ กรผลิตเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ๕,๐๐๐
 
- 

 ๑๓.๗ การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า   ๗๐๐

 
- 

 ๑๓.๘  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๑,๐๐๐ - 
 ๑๓.๙ การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๑,๐๐๐ - 
 ๑๓.๑๐  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๕๐๐ - 
 ๑๓.๑๑  การผลิตหลอดกาแฟ หลอดดูดนํ้า ๕๐๐ - 
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 ข้อ ๑   ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ   ประเภท........................................................................ 
ลําดับที่................ค่าธรรมเนียม.....................................บาท   ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................เลขที่...................... 
ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ................. โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า...................................... 
…………………………..พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร  กําลงัเคร่ืองจักร....................................แรงม้า     
จํานวนคนงาน...........................คน  ต้ังอยู่ ณ เลขที.่..............หมู่ที.่................ตําบล............................................... 
อําเภอ......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.................................................. 
โทรสาร.............................................................. 
 ข้อ ๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

       และคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  (๒)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน......................................พ.ศ................................. 
 
    ออกให้  ณ  วันที่.............เดือน..........................พ.ศ............... 
 
 
      ลงช่ือ.................................................................. 
                      (..............................................................) 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

แบบ  อภ.  ๒ 



 

 

แบบ  อภ.  ๓ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
เลขที่รับ.................      เลขที่..................... 
 
       เขียนที่........................................................... 
       วันที่...............เดือน.......................พ.ศ. ................... 
 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ...................ปี  สัญชาติ..................................... 
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่..................ตรอก / ซอย..........ถนน..............ตําบล / แขวง............................................ 
อําเภอ / เขต...................จังหวัด...................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............................................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................... 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท
................................................................................................................................................................................... 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองยางโดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า....................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน...................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่............................. 
หมู่ที่...........................ตําบล..................................อําเภอ......................................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์............................................... 
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 
๓. อ่ืน ๆ ....................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
             (ลงช่ือ).......................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
            (......................................) 

 
 
 
 
  



 

 

แบบ อภ.  ๔ 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
เลขที่รับ..............         เลขที่........... 
            เขียนที่.............................................................. 
       วันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....................... 
 ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี  สัญชาติ............................................. 
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่.......ตรอก / ซอย................. ถนน...................................ตําบล/แขวง........................... 
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.............. โทรศัพท์.......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................... 
 โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า........................................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.....................คน  ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี.................... 
หมู่ที่.....................ตําบล...............................อําเภอ.....................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท์.................................................. 
 ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองยาง 

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงช่ือ).........................................ผู้ขออนุญาต 
                 (.......................................) 



 

 

. แบบ อภ.  ๕ 
 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
          เขียนที่.................................................................... 

             วันที่.............เดือน.....................พ.ศ....................... 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................  

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....................................ปี สญัชาติ................................. เลขหมายประจําตัวประชาชน 
เลขที่ �-����-�����-��-� อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่.................................หมู่ที.่.........................  
ตรอก / ซอย............................................ตําบล / แขวง…….…........................ อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด........................................โทรศัพท.์.....................................โทรสาร.............................................................  
  เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................. 
มีสํานักงานอยู่เลขที.่...................หมู่ที.่.....................ตรอก / ซอย..............................ถนน.....................................  
ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท.์.......................................โทรสาร.................................................... 

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
เล่มที่..................เลขที่......................ปี........................ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท
.........................................................................ลําดับที่..............................................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า
..........................................................................................................สถานที่ต้ังเลขที่.....................หมู่ที่.................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................ตําบล...................................อําเภอ...................................... 
จังหวัด.................................... โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร......................................................... 
  ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เน่ืองจาก
ใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  

 � สูญหาย 
 � ถูกทําลาย  
 � ชํารุดในสาระสําคัญ  
โดยมีหลักฐานเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ   
 � ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 � ๓. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสญูหาย) 
 � ๔. ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

 � ๕.   ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 � ๖.   หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

 ผู้รับมอบอํานาจ  (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 � ๗. อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  

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