
 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ       

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเห็นสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๓  และมาตรา ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูโดยความเห็นชอบ

ของสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูและนายอําเภอเมืองนครปฐม  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบัญญัติขอนี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 

“ผูดําเนินการ”  หมายความวาผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการ 

สถานประกอบการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของการส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๗ ใหกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการซึ่งกําหนด 

ใหควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

 (๑.๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
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 (๑.๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด 

 (๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

 (๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

 (๒.๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการ  ตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 (๒.๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว  หรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว  หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

(๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับ  อาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย 

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม 

หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

 (๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  

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

หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผักผลไม  หรือ 

พืชอยางอื่น 

 (๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง   

ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 
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 (๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

 (๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

 (๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

 (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑ 

เนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

 (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

 (๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

 (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 (๓.๑๕) การผลิต  น้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

 (๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

 (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก  ผลไม 

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปองขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

 (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

 (๓.๒๑) การผลิต  สะสมหรือ  แบงบรรจุแบะแซ 

 (๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

 (๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
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(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑอุปกรณการแพทย  เครื่องสําอางผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 (๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

 (๔.๒) การผลิตบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

 (๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผลผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

 (๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

 (๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

 (๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

 (๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

 (๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมืออุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะ

หรือแร 

 (๖.๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรบัใบอนญุาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ

หรือไฟฟายกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด 

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๖.๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๖) ทําเหมืองแร  สะสม  แยกคัดเลือก  หรือลางแร 

(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒) ผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบ 

ปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 (๗.๕) การลาง ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

 (๗.๖) ผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อม  ยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

 (๗.๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

 (๗.๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกา  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ

จากไมหวาย  ชานออย 

 (๘.๔) การอบไม 

 (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

 (๘.๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

 (๘.๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

 (๙.๓) การประกอบกจิการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรมสถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบรกิารพักชัว่คราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันเวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

 (๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

 (๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

 (๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

 (๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

 (๑๐.๒) การสะสม  ปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

 (๑๐.๓) การปน  ฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสรางรวมท้ังการ  ขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

 (๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 (๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

 (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุหรือขนสงกาซ 

 (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

 (๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต 

ดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรือ

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗) การลางขวดภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม  หรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

 (๑๓.๘) การพิมพเขียนพนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมงสะพานปลา  หรือแพปลา 

 (๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

 (๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

 (๑๓.๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

 (๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพอื่น ๆ  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศเพ่ิมเติมและ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูกําหนด 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย 

เปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้งลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๙ สถานประกอบการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายจะเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานท่ีตั้ง

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงลักษณะ

และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารท่ีอาคาร  มั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดการแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบการกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจาการสารเคมีวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมทีี่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและปริมาณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจจะเปนอันตรายตอ

สุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการการตองมีการปองกัน  และการกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะ

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร

การปรุงอาหารการสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันอัคคีภัยเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวา

รอยละส่ีสิบของจํานวนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสียมลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานท่ีประกอบกิจการ 

 

ขอ ๑๘ สถานท่ีประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือมลพิษ

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับหามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคาเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพและสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวกันสําหรับสถานที่แหงเดียวกัน 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการท่ีตองมีการควบควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประตําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบานของผูที่ย่ืนรับคําขอใบอนุญาต 

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔) สําเนารายงานการประชุมประชาคมหมูบานท่ีมีมติใหประกอบกิจการได  (ถามี) 

(๕) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูประกาศกําหนด 
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ขอ ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขตามท่ีเจาพนักงาน

สาธารณสุขแนะนํา 

ขอ ๒๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่ 

กําหนดขอบัญญัตินี้ 

กรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นอาจไมออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังอนุญาตได

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกูเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  ดวย 

ขอ ๒๕ ผูไดรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีไ่ดรับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 
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ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถาไมไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับอนุญาต 

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามความวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลวังตะกู 

ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอเจาพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสักพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ไมปฏิบัติปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน 

ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และ 

การไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอ 

สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต 

ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตทราบ  ในกรณีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับ

คําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังไวที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทาํการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถอืวาผูรบัใบอนุญาตนั้นทราบคาํส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๓๔ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวันบังคับใช

ขอบัญญัตินี้  ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มานพ   เปยมคลา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัตะก ู



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
เรื่อง  กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑. 
 

กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
๑.๑ การเพาะพันธ์ุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
 ๑.๑.๑ การเลี้ยงม้าโคกระบือ 
  ก. การเลี้ยงไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
  ข. การเลี้ยงต้ังแต่  ๒๑ – ๕๐  ตัว 
  ค. การเลี้ยงต้ังแต่  ๕๑  ตัวขึ้นไป

 
 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐

  ๑.๑.๒ การเลี้ยงสุนัขแมว 
  ก. การเลี้ยงไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
  ข. การเลี้ยงต้ังแต่  ๒๑ – ๕๐  ตัว 
  ค. การเลี้ยงต้ังแต่  ๕๑  ตัวขึ้นไป

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐

  ๑.๑.๓ การเลี้ยงสุกร 
  ก. การเลี้ยงไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
  ข. การเลี้ยงต้ังแต่  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 
  ค. การเลี้ยงต้ังแต่  ๑๐๑ – ๕๐๐  ตัว 
  ง. การเลี้ยงต้ังแต่  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตัว 
  จ. การเลี้ยงต้ังแต่  ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐  ตัว 
  ฉ. การเลี้ยงต้ังแต่  ๒,๐๐๑  ตัวขึ้นไป

 
๒๐๐ 
๒๕๐ 
๔๕๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐

  ๑.๑.๔ การเลี้ยงแพะ  แกะ 
  ก. การเลี้ยงไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
  ข. การเลี้ยงต้ังแต่  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 
  ค. การเลี้ยงต้ังแต่  ๑๐๑  ตัวขึ้นไป

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐

  ๑.๑.๕ การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่ 
  ก. เลี้ยงต้ังแต่  ๑๐๐ – ๕๐๐  ตัว 
  ข. การเลี้ยงต้ังแต่  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตัว 
  ค. การเลี้ยงต้ังแต่ ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ ตัว 
  ง. การเลี้ยงต้ังแต่  ๒,๐๐๑  ตัวขึ้นไป

 
๑๕๐ 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
  ๑.๑.๖ การเลี้ยงปลาสวยงาม  เช่น  ปลาสอด  ปลากัดปลาทอง  ปลาหมอสี  

ปลาหางนกยูง  และปลาชนิดอ่ืน  ๆ 
  ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ข. พ้ืนที่เกินกว่า  ๑๐๐   ตารางเมตร   แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
  ค. พ้ืนที่เกินกว่า ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐



๒ 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

  ๑.๑.๗  การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  เพ่ือนําไปเป็นอาหารของปลา  กบ  และสัตว์   
อ่ืน  ๆ   เช่น  การเพาะเลี้ยงลูกไร  ลูกนํ้า  หรือสัตว์อ่ืนที่มีลกัษณะคล้ายกัน 
  ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  (ไม่เกิน  ๑  ไร่) 
  ข. พ้ืนที่เกินกว่า   ๑,๖๐๐   ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๘,๐๐๐ ตารางเมตร 
   (มากกว่า  ๑  ไร่  แต่ไม่เกิน  ๕  ไร่) 
  ค. พ้ืนที่เกินกว่า  ๘,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  (มากกว่า  ๕  ไร่ขึ้นไป) 

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐

  ๑.๑.๘  การเพาะเลี้ยงจระเข้สัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้าสัตว์เลื้อยคลานชนิดต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
  ก. การเลี้ยงไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
  ข. การเลี้ยงต้ังแต่  ๒๑ – ๕๐  ตัว 
  ค. การเลี้ยงต้ังแต่  ๕๑  ตัวขึ้นไป

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐

  ๑.๑.๙ การเพาะเลี้ยงแมลงชนิดต่าง ๆ เช่น  ต๊ักแตน  จักจั่น  หรือสัตว์อ่ืน 
ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
  ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ข. พ้ืนที่เกินกว่า   ๑๐๐   ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน   ๕๐๐  ตารางเมตร 
  ค. พ้ืนที่เกินกว่า  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐

 ๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตว์นานาชนิดในที่สาธารณะหรือที่เอกชน 
หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ี  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 ๑.๒.๑ เลี้ยงเพ่ือจําหน่าย 
 ๑.๒.๒ กิจกรรมสวนสัตว์

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐

๒. 
 
 

กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลติภัณฑ์ 
๒.๑ การฆ่าหรือชําแหละสัตว์ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายหรือการเร่ขายการขายในตลาด 
 ๒.๑.๑ การฆ่าห่านเป็ดไก่ 
  ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ข. โดยใช้เครื่องจักร

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

  ๒.๑.๒ การฆ่า  สุกร  โค  กระบือ 
  ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ข. โดยใช้เครื่องจักร

 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐
 ๒.๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 

 ๒.๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๒.๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๒.๓ การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินส่วนของสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๕๐๐



๓ 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

 ๒.๔ การเคี้ยว  หนัง  เอ็น หรือไขสัตว์ 
 ๒.๔.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๒.๔.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา

หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการ  ต้ม  น่ึง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
 ๒.๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๒.๕.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๒.๖ การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
 ๒.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๒.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๒.๗ การสะสม  แปรรูปหรือล้างคร่ัง ๒,๐๐๐
๓. 
 
 
 

กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  นํ้าด่ืม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขาย
การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจ้ียว
ซีอ๊ิว  นํ้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
 ๓.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๓.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า
ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ํา  ไส้กรอก  กะปิ  นํ้าปลา  หอยดอง
นํ้าเคย  นํ้าบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
 ๓.๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๓.๓ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมักดอง  แช่อ่ิม  จากผักผลไม้หรือ
พืชอย่างอ่ืน 
 ๓.๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๓.๔ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืช  หรือสัตว์โดยการตาก  บด
น่ึง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รม  ควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 
 ๓.๔.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๔.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๓.๕ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
 ๓.๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๕.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐



๔ 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

 ๓.๖ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  
เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  เน้ือสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
 ๓.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๓.๗ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 ๓.๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๗.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๓.๘ การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 

 ๓.๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๘.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๓.๙ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้านม  หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ 

 ๓.๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๙.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๓.๑๐ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
 ๓.๑๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๑๐.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม 
 ๓.๑๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๑๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
๒๐๐ 
๕๐๐

 ๓.๑๒  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
 ๓.๑๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๑๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 

 ๓.๑๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๑๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๓.๑๔  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์

นํ้าส้มสายชู  ข้าวหมาก  นํ้าตาลเมา 
 ๓.๑๔.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๓.๑๔.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๓.๑๕  การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค  นํ้าด่ืม 
 ๓.๑๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 

 
๕๐๐ 



๕ 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

 ๓.๑๕.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
  ก. ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
  ข. เกิน  ๕  แรงมา้ขึ้นไป 
  ค. จากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ

 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐

 ๓.๑๖ การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งนํ้าแข็ง 
 ๓.๑๖.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.๑๖.๒ พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.๑๖.๓ พ้ืนที่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐

 ๓.๑๗ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าจากพืช 
ผัก  ผลไม้  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
 ๓.๑๗.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.๑๗.๒ พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.๑๗.๓ พ้ืนที่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐

 ๓.๑๘ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
 ๓.๑๘.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.๑๘.๒ พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.๑๘.๓ พ้ืนที่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป

 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๓.๑๙ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 

 ๓.๑๙.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.๑๙.๒ พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.๑๙.๓ พ้ืนที่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป

 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๓.๒๐ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าตาล  นํ้าเช่ือม 

 ๓.๒๐.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.๒๐.๒ พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.๒๐.๓ พ้ืนที่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐

 ๓.๒๑ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ ๕๐๐
 ๓.๒๒ การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์นํ้า  ที่ไมใ่ช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ๕๐๐
 ๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๑,๐๐๐
 ๓.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร ๕๐๐

๔. 
 

กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
๔.๑ การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา

 
๑,๐๐๐

 ๔.๒ การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบู่
ที่ใช้กับร่างกาย

๑,๐๐๐ 

 ๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๑,๐๐๐



๖ 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

 ๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัยผ้า  อ้อมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐
 ๔.๕ การผลิตผงซักฟอก  สบู่  นํ้ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง  ๆ  ๑,๐๐๐

๕. 
 

กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
๕.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช

 
๑,๐๐๐

 ๕.๒ การล้าง  อบรม  หรือสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐
 ๕.๓ การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้งอ่ืน ๆ

ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ 

 ๕.๔ การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ๒,๐๐๐
 ๕.๕ การผลิตยาสูบ ๑,๐๐๐
 ๕.๖ การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช ๕๐๐
 ๕.๗ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย ๕๐๐
 ๕.๘ การผลิตเส้นใยจากพืช ๕๐๐
 ๕.๙ การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด ๕๐๐

๖. 
 

กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
๖.๑ การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ด้วยโลหะหรือแร่ 
 ๖.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ๖.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๖.๒ การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน  ๖.๑ 

๒,๐๐๐ 

 ๖.๓ การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้ายกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 
 ๖.๓.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๖.๓.๒ พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 ๖.๓.๓ พ้ืนที่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐

 ๖.๔ การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖.๑

๑,๕๐๐ 

 ๖.๕ การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน  ๖.๑ 
 ๖.๕.๑ เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
 ๖.๕.๒ เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  ๕  แรงม้าขึ้นไป

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๖.๖ การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก หรือล้างแร่ ๒,๐๐๐
๗. 
 

กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
๗.๑ การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

 
๑,๕๐๐



๗ 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

 ๗.๒ การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล ๑,๕๐๐
 ๗.๓ การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล 
 ๗.๓.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๗.๓.๒ พ้ืนที่เกินกว่า  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 ๗.๓.๓ พ้ืนที่เกินกว่า  ๕๐๐  เมตรขึน้ไป

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐

 ๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย

๑,๐๐๐ 

 ๗.๕ การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
 ๗.๕.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
 ๗.๕.๒ พ้ืนที่เกินกว่า  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๗.๖ การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

 ๗.๖.๑ การผลิตแบตเตอรี่ 
 ๗.๖.๒ การซ่อมการอัด  การจําหน่ายแบตเตอร่ี

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐

 ๗.๗ การจําหน่ายซ่อมปะเช่ือมยางยานยนต์หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ ๕๐๐
 ๗.๘ การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๕๐๐
 ๗.๙ การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่า  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกลเก่า
๕๐๐ 

๘. 
 

กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ 

 
๕๐๐

 ๘.๒ การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทาํคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 ๘.๒.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
 ๘.๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังเกินกว่า  ๕  แรงมา้ขึ้นไป

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๘.๓ การผลิต  พ่น  ทา  สารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้  หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย
๕๐๐ 

 ๘.๔ การอบไม้ ๑,๐๐๐
 ๘.๕ การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป ๕๐๐
 ๘.๖ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ ๕๐๐
 ๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ ๕๐๐
 ๘.๘ การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน ๕๐๐

๙. 
 

กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
๙.๑ การประกอบกิจการ  สปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

 
๕๐๐ 



๘ 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

 ๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๑,๐๐๐
 ๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาต 

ใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๕๐๐ 

 ๙.๔ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ
พักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทาง  หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 
 ๙.๕.๑ โรงแรมช้ันที่  ๑ 
 ๙.๕.๒ โรงแรมช้ันที่  ๒ 
 ๙.๕.๓ โรงแรมช้ันที่  ๓

 
 
 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐

 ๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 ๙.๖.๑ จํานวนห้องไม่เกิน  ๑๐  ห้อง 
 ๙.๖.๒ จํานวนห้องต้ังแต่  ๑๑ – ๒๐  ห้อง 
 ๙.๖.๓ จํานวนห้องต้ังแต่  ๒๑ – ๕๐  ห้อง 
 ๙.๖.๔ จํานวนห้องต้ังแต่  ๕๑ – ๑๐๐  ห้อง 
 ๙.๖.๕ จํานวนห้องต้ังแต่  ๑๐๑ – ๒๐๐  ห้อง 
 ๙.๖.๖ จํานวนห้องต้ังแต่  ๒๐๑ – ๓๐๐  ห้อง 
 ๙.๖.๗ จํานวนห้องต้ังแต่  ๓๐๑  ห้องขึ้นไป

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐

 ๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๕๐๐
 ๙.๘ การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก 

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
๑,๐๐๐ 

 ๙.๙ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙.๑

๑,๕๐๐ 

 ๙.๑๐ การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
 ๙.๑๑.๑ สถานที่แต่งผม  เสริมสวย  เก้าอ้ีละ

 
 

๑๕๐
 ๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ๕๐๐
 ๙.๑๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก ๕๐๐
 ๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือ  ตู้เกม ๕๐๐
 ๙.๑๕ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๕๐๐



๙ 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

 ๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๑,๐๐๐
 ๙.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม
 

๑,๐๐๐
 ๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย ๕๐๐
 ๙.๑๙ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ๕๐๐
 ๙.๒๐ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ๕๐๐
 ๙.๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบนํ้า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ช่ัวคราว 
๕๐๐ 

๑๐. 
 

กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
๑๐.๑ การป่ันด้ายกรอด้าย  ทอผ้า  ด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
 ๑๐.๑.๑ การทอผ้า  กรอด้ายด้วยเครื่องจักร 
 ๑๐.๑.๒ การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

 
 

๑,๕๐๐ 
๓๐๐

 ๑๐.๒ การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ ๑,๐๐๐
 ๑๐.๓ การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐
 ๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 

 ๑๐.๔.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๑๐.๔.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
๑,๕๐๐ 
๕๐๐

 ๑๐.๕ การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
 ๑๐.๕.๑ ไม่เกิน  ๕  เครื่อง 
 ๑๐.๕.๒ ต้ังแต่  ๕ – ๑๐ เครื่อง 
 ๑๐.๕.๓ ต้ังแต่  ๑๑ – ๕๐  เคร่ือง 
 ๑๐.๕.๔ ต้ังแต่  ๕๑ – ๑๐๐  เครื่อง 
 ๑๐.๕.๕ ต้ังแต่  ๑๐๐  เครื่องขึ้นไป

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐

 ๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืน ๆ 
 ๑๐.๖.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๑๐.๖.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐

 ๑๐.๗ การซัก  อบ  รดี  หรืออัดกลบีผ้า 
 ๑๐.๗.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๑๐.๗.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐

 ๑๐.๘ การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิง่ทออ่ืน ๆ 
 ๑๐.๘.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
 ๑๐.๘.๒ โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐

๑๑. 
 

กิจการที่เก่ียวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา

 
๕๐๐



๑๐ 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

 ๑๑.๒ การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร ๒,๐๐๐
 ๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๔ การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทรายวัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  
ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักรยก  เว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๑๑.๒ 

๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๕ การเจียระไน  เพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐
 ๑๑.๖ การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ๑,๐๐๐
 ๑๑.๗ การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน ๑,๐๐๐
 ๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม ๒,๐๐๐
 ๑๑.๙ การผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๕๐๐
 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย ๕๐๐
 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๕๐๐
 ๑๑.๑๒ การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอ่ืนใด

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖.๕
๕๐๐ 

๑๒. 
 

กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
๑๒.๑ การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือ  ขนส่ง  กรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัว  
ทําละลาย 

 
๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๒ การผลิต  การสะสม  การบรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
 ๑๒.๒.๑ การผลิต  บรรจุก๊าซ 
 ๑๒.๒.๒ การสะสม 
  ก. สถานที่สะสมก๊าซมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ข. สถานที่สะสมก๊าซมีเน้ือที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๑๒.๓ การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 ๑๒.๓.๑ จํานวนไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 
 ๑๒.๓.๒ จํานวนเกิน  ๑,๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
 ๑๒.๓.๓ จํานวนเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตรแต่ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  ลิตร 
 ๑๒.๓.๔ จํานวนเกิน  ๓๐,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐

 ๑๒.๔ การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก ๑,๐๐๐
 ๑๒.๕ การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗.๑ ๗๐๐
 ๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑,๕๐๐ 

 ๑๒.๗ การโม่  สะสม  หรือบดชัน ๑,๐๐๐
 ๑๒.๘ การผลิตสี  หรือนํ้ามันผสมสี ๑,๕๐๐
 ๑๒.๙ การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ ๕,๐๐



๑๑ 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

 ๑๒.๑๐ การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐
 ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐
 ๑๒.๑๒ การผลิต  หรือบรรจุสารเคมดัีบเพลิง ๑,๐๐๐
 ๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแขง็แห้ง ๕๐๐
 ๑๒.๑๔ การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๕๐๐ 

 ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๕๐๐
 ๑๒.๑๖ การผลิต  สะสม  บรรจุขนส่งสารกําจัดศัตรู  พืชหรือพาหะนําโรค 

 ๑๒.๑๖.๑ การผลิต  การบรรจุสารกําจดัสัตรูพืช  หรอืพาหนะนําโรค 
 ๑๒.๑๖.๒ สะสมสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐

 ๑๒.๑๗ การผลิตสะสมหรือบรรจุกาว ๕๐๐
๑๓. 

 
กิจการอ่ืน ๆ 
๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐

 ๑๓.๒ การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ๑๓.๒.๑ การผลิตเคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ๑๓.๒.๒ การซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐

 ๑๓.๓ การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐
 ๑๓.๔ การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร ๕๐๐
 ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 

 ๑๓.๕.๑ ใช้พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๑๓.๕.๒ ใช้พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 ๑๓.๕.๓ ใช้พ้ืนที่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

 ๑๓.๖.๑ ใช้พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๑๓.๖.๒ ใช้พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 ๑๓.๖.๓ ใช้พ้ืนที่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐

 ๑๓.๗ การล้างขวดภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๕๐๐ 

 ๑๓.๘ การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๕๐๐
 ๑๓.๙ การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๕๐๐
 ๑๓.๑๐ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐
 ๑๓.๑๑ การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค ๕๐๐
 ๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ๑,๐๐๐
 ๑๓.๑๓ การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐

 



 
 (ด้านหน้า) แบบ ก.อ ๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
(กรณีใบอนญุาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรอืชํารุด) 

 
 

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

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

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดชื่อสถานประกอบการ........................................................ต้ังอยู่เลขที.่..................... ……..….………………...... 
ประเภท ..............................................................................................................................  ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
o สําเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจําตัวประชาชน (ของผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
o สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งทอ้งที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย (กรณีหาย) 
o ใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกทําลาย หรือชํารุด (กรณีถูกทําราย หรือชํารุด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)....................................................ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต 

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

แผนท่ีต้ังสถานประกอบกิจการพอสงัเขป
 
 
 

เลขท่ีคําขอ /  

(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



(ด้านหลัง) 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 

เลขที.่....................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ........................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไม่ครบคือ 
  ๑) ............................................................................................................ 
  ๒) ............................................................................................................. 
  ๓) ............................................................................................................. 
 

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

ตําแหน่ง ................................. 
วันที่ ........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ** ในกรณีที่นําเอกสารหลกัฐานมาไม่ครบ ให้นําเอกสารหลักฐานทียั่งไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ 
  ภายในวันที่ ................. เดือน ....................... พ.ศ. .................. 
 
 
การขอใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพระยะเวลาการย่ืนคําขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 ๑. ย่ืนคําขอมีใบอนุญาตประกอบกิจกาจภายใน ๑๕ วันก่อนเปิดกิจการ 
 ๒. ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน ๑๕ วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 
 ๓. ในกรณีได้รับหนังสือแจ้งให้มาชําระค่าธรรมเนียมประจําปีภายใน ๑๕ วันก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้งในปีถัดไป 
  ของทุกปี 
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