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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังและนายอําเภอภูเพียง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 
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“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํ า”  หมายความวา  สภาวะของน้ํ าทิ้ งอันเกิดจากประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนีเ้ปนกจิการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลเมืองจัง   

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง   

 (๑.๒) การเล้ียงเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม   

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

 (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป   

 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   
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 (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  หนังสัตว  

เขาสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว   

 (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง   

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม   

 (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค  

ในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค  

ในครัวเรือน 

 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เตาฮวย  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ

กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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 (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว   

 (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค  

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหาร  และเพ่ือการบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
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 (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ   

 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงกันดวยเครื่องจักร 

 (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑)  

 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑)   

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ

อื่นใดยกเวนกิจการใน  (๖.๑)   

 (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๖.๑) 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบอากาศหรืออุปกรณที่ เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงเครื่องยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย   

 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 



 หนา   ๑๗๗ 
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 (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๖) การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือยไม  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือ 

การตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพนการทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๘.๔) การอบไม 

 (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการบริการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํ า   อบไอน้ํ า   อบสมุนไพร  เวนแต เปน 

การใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชาหรือกิจกรรมอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 



 หนา   ๑๗๘ 
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 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน

การใหบริการใน  (๙.๑) 

 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ใหอาหารท่ีมีวัตถปุระสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธอีื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

และส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น 

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

 (๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

(๑๐) กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

 (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 
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(๑๑) กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากแกว 

(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนในกิจการ  (๗.๑) 

 (๑๒.๖) การผลิต  ประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
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 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัสดุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙) การกอสราง 

 (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 
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ขอ ๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้   

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  และตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย 

(๓) กรณีที่มูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรอืวัตถุอนัตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอนัตรายตอสุขภาพ

หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย 

เปนสัดสวน  และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๒ 

การชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกจิการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัตใิหเปนไป  

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ 
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หมวด  ๓ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังประกาศกําหนด   

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตมีหนาท่ีรวบรวม  ตรวจสอบ  และรับรองความถูกตองของเอกสาร

ประกอบการย่ืนขออนุญาต 

(๒) ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตดวยตัวเองหรือมอบหมายผูแทนย่ืนขออนุญาต  ณ  องคการบริหาร

สวนตําบลเมืองจัง 
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(๓) หากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ไมครบถวนสมบูรณ  ผู ย่ืนขอรับใบอนุญาต 

มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(๔) ผูย่ืนขอรับใบอนุญาตตองใหความรวมมือกับเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือผูไดรับมอบหมายเขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นได 

ในเวลาอันควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว   

(๕) หากการดําเนินการตาม  (๔)  แลวพบวาไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด  ผูย่ืนขอรับใบอนุญาต

มีหนาท่ีตองปรับปรุง  แกไขตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในระยะเวลาที่กําหนด   

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 

แจงการขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเมืองจังเทานั้น   
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การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามอัตราใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ดวย 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองจัง 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบังคับนี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คํา ส่ังพักใชใบอนุญาตและคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักงานทําการของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

สํารวย  ผัดผล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองจัง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม
ตอป (บาท) 

หมายเหตุ 

(๑)    กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว   
   (๑.๑)  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง    
         (๑.๑.๑)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ   
 ก. จํานวนตั้งแต  ๕ - ๕๐  ตัว ๑๐๐  
 ข. จํานวนตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป ๒๐๐  
          (๑.๑.๒)  การเลี้ยงสุกร   
 ก. จํานวนตั้งแต  ๑๕ - ๑๐๐  ตัว ๑๐๐  
 ข. จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐  
 ค. จํานวน ๒๐๑ ตัวข้ึนไป ๕๐๐  
          (๑.๑.๓)  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก   

    ก. จํานวนตั้งแต  ๖๐ - ๕๐๐  ตัว ๑๐๐  
 ข. จํานวนตั้งแต  ๕๐๑ - ๒,๐๐๐  ตัว ๓๐๐  
 ค. จํานวนตั้งแต  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐  ตัว ๕๐๐  
 ง. จํานวนตั้งแต  ๕๐๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐  
          (๑.๑.๔)  การเลี้ยงสัตวน้ํา  กระชังปลา สัตวเลื้อยคลาน  

บอหรือกระชังละ 
 

๑๐๐ 
 

          (๑.๑.๕)  การเลี้ยงแมลง กระชังหรือคอกละ ๕๐  
 (๑.๒)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม ตัวละ ๑๐  
 (๑.๓)  การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด  

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือ
ประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 
 
 

๑,๐๐๐ 

 

(๒) กิจการเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
 (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๑๕๐ 
 

 (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ท่ียังมิไดฟอก ๕๐๐  
 (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐  
 (๒.๔)  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๕๐๐  
 (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  การขายในตลาด 
 

๕๐๐ 
 

  



-๒- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม
ตอป (บาท) 

หมายเหตุ 

 (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย 
กระดูกสัตว  หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

  

    (๒.๖.๑)  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  
    (๒.๖.๒)  โดยใชเครื่องจักร 

               ก.  ท่ีมีกําลังไมเกิน  ๕  แรงมา 
 

๒๐๐ 
 

                ข.  ท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  
 (๒.๗)  การผลิต การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ   

การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่ง 
สวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  

         (๒.๗.๑)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑  แรงมา   ๑๐๐  
  (๒.๗.๒)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน ๑ แรงมา 

                   แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
 

๒๐๐ 
 

  (๒.๗.๓)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  
 (๒.๘)  การสะสมหรือลางครั่ง ๒๐๐  

(๓) กิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   
 (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐  
 (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย 

น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ 
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
 

๒๐๐ 

 

 (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา กุงเจา 
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๒๐๐ 

 

 (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๒๐๐ 

 

 (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการ
ผลิตอาหารสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  
การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
 

๒๐๐ 

 

 (๓.๖)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  
หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย   
ในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

          (๓.๖.๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  
         (๓.๖.๒)  โดยใชเครื่องจักร  ๕๐๐  
 (๓.๗)  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน เตาฮวย  

เก้ียมอ๋ี 
  

  (๓.๗.๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  
    (๓.๗.๒)  โดยใชเครื่องจักร ๒๐๐  

  



-๓- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม
ตอป (บาท) 

หมายเหตุ 

 (๓.๘)  การผลิตแบะแซ ๒๐๐  
 (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   

      (๓.๙.๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  
      (๓.๙.๒)  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา ๕๐๐  
           (๓.๙.๓)  โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  
ขนมเปยะ 

 
๕๐๐ 

 

 (๓.๑๑)  การแกะ การลางสตัวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๑,๐๐๐ 

 

 (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  
เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

           (๓.๑๒.๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  
           (๓.๑๒.๒)  โดยใชเครือ่งจักร ๓๐๐  

 (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล ๓๐๐  
 (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๓๐๐  
 (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร 

           น้ําสมสายชู 

 

๕๐๐ 

 

 (๓.๑๖)  การค่ัวกาแฟ ๓๐๐  
 (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๓๐๐  

 (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส ๕๐๐  
 (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๒๐๐  
 (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน 

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๒๐๐ 

 

 (๓.๒๑)  การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน  ๆ ๒๐๐  
 (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐  

 (๓.๒๓)  การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆท่ีคลายคลึงกัน ๒๐๐  
 (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐  
 (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 

๓๐๐ 

 

 (๓.๒๖)  การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมา 
ข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

 

 
 



-๔- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม
ตอป (บาท) 

หมายเหตุ 

(๔) กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

 (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม การบรรจุยาดวย

เครื่องจักร 

  

    (๔.๑.๑)  เครื่องจักท่ีมีกําลังไมเกิน  ๕  แรงมา ๓๐๐  

    (๔.๑.๒)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  

 (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางตาง ๆ  

 

๑,๐๐๐ 

 

 (๔.๓)  การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๓๐๐  

 (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐  

 (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ    

    (๔.๕.๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  

    (๔.๕.๒)  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

(๕) กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   

 (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   

    (๕.๑.๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  

    (๕.๑.๒)  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๕๐๐  

 (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

 

 (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร   

    (๕.๔.๑)  เครื่องจักท่ีมีกําลังไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓๐๐  

    (๕.๔.๒)  เครื่องจักท่ีมีกําลังเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  

 (๕.๕)  การผลิตยาสูบ   

    (๕.๕.๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

    (๕.๕.๒)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียว  นวดขาว

ดวยเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

 

 (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย ๕๐๐  

 (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๕๐๐  

 (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง  ๕๐๐  
 



-๕- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม
ตอป (บาท) 

หมายเหตุ 

(๖) กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร   
 (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ

หรือเครื่องใชตาง ๆ  
  

    (๖.๑.๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  
    (๖.๑.๒)  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  
 (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  

ยกเวนกิจการในลําดับท่ี  (๖.๑) 
 

๕๐๐ 
 

 (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  
การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา   
ยกเวนกิจการในลําดับท่ี  (๖.๑) 

 
 

๕๐๐ 

 

 (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม   
นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการในลําดับท่ี  (๖.๑) 

 
๕๐๐ 

 

 (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด 
ยกเวนกิจการในลําดับท่ี  (๖.๑) 

  

    (๖.๕.๑)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑  แรงมา   ๒๐๐  
     (๖.๕.๒)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๑  แรงมา  

              แตไมเกิน ๕ แรงมา 
 

๓๐๐ 
 

    (๖.๕.๓)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  
 (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือ 

การลางแร 
 

๕๐๐ 
 

(๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
 (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี 

การพนสารกันสนิมยานยนต 
 

๕๐๐ 
 

 (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล 

 
 

๕๐๐ 

 

 (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

  

          (๗.๓.๑)  จักรยานยนต ๓๐๐  
         (๗.๓.๒)  รถยนต ๗๐๐  
 (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดรถยนต ๒๐๐  
 (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๒๐๐  
 (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง ๑๐๐  
 (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๓๐๐  

  



-๖- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม
ตอป (บาท) 

หมายเหตุ 

(๘) กิจการท่ีเก่ียวกับไม   
 (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ ๓๐๐  
 (๘.๒)  การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  

การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
  

    (๘.๒.๑)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๕  แรงมา   ๓๐๐  
    (๘.๒.๒)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  
 (๘.๓)  การประดิษฐไมหวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  

การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย 
 

๕๐๐ 
 

 (๘.๔)  การอบไม ๕๐๐  
 (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๓๐๐  
 (๘.๖)  การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๓๐๐  
 (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ ๕๐๐  
 (๘.๘)  การเผาถานหรือการสะสมถาน   
    (๘.๘.๑)  สถานท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐  
    (๘.๘.๒)  สถานท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๓๐๐  

(๙) กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   
 (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 

๑,๐๐๐ 
 

 (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการบริการ   
ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

 
๑,๐๐๐ 

 

 (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 
เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
 

๕๐๐ 

 

 (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   
    (๙.๔.๑)  หองพักไมเกิน ๒๐ หอง ๕๐๐  
    (๙.๔.๒)  หองพักตั้งแต ๒๑ – ๕๐ หอง ๑,๐๐๐  
         (๙.๔.๓)  หองพักตั้งแต  ๕๑ หองข้ึนไป ๒,๐๐๐  
 (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา

หรือกิจกรรมอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
  

    (๙.๕.๑)  หองพักไมเกิน ๒๐ หอง ๕๐๐  
    (๙.๕.๒)  หองพักตั้งแต ๒๑ – ๕๐ หอง ๑,๐๐๐  
    (๙.๕.๓)  หองพักตั้งแต  ๕๑ หองข้ึนไป ๑,๕๐๐  
 (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๓๐๐  
 (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก   

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 

๕๐๐ 
 

  



-๗- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม
ตอป (บาท) 

หมายเหตุ 

   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

 
๕๐๐ 

 

   (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  
หรือการเลนอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 
๕๐๐ 

 

 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการ 
ท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

 
๑๐๐ 

 

 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงค พิ เศษ  
การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
 
 

๕๐๐ 

 

 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม  ๑,๐๐๐  
 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสถานฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐  
 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  

การสาธารณสุข วิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอม 
 

๕๐๐ 
 

 (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอ่ืน ๕๐๐  
 (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน ๕๐๐  
 (๙.๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน ๕๐๐  

(๑๐) กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ   
 (๑๐.๑)  การปนดาย การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรือ

การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 
  

      (๑๐.๑.๒)  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕ - ๑๐  ก่ี ๒๐๐  
      (๑๐.๑.๒)  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๑๑ ก่ีข้ึนไป ๓๐๐  
      (๑๐.๑.๓)  การทอผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐  
 (๑๐.๒)  การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน ๓๐๐  
 (๑๐.๓)  การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร ๓๐๐  
 (๑๐.๔)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๓๐๐  
 (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป ๓๐๐  
 (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ  ๓๐๐  
 (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐  
 (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ    
      (๑๐.๘.๑)  โดยใชแรงงาน ๒๐๐  
      (๑๐.๘.๒)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑๐  แรงมา   ๕๐๐  
       (๑๐.๘.๓)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๑๐  แรงมา 

                  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 
 

๑,๐๐๐ 
 

      (๑๐.๘.๔)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕๐  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  
  



-๘- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม
ตอป (บาท) 

หมายเหตุ 

(๑๑) กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา   
       (๑๑.๑.๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  
       (๑๑.๑.๒)  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  
 (๑๑.๒)  การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐  
 (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
       (๑๑.๔.๑)  ไมเกิน  ๑  ตนั ๑๐๐  
       (๑๑.๔.๒)  เกิน  ๑  ตัน  แตไมเกิน  ๕  ตัน ๓๐๐  
       (๑๑.๔.๓)  เกิน  ๕  ตันข้ึนไป ๕๐๐  
 (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐  
 (๑๑.๖)  การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ    
       (๑๑.๖.๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  
       (๑๑.๖.๒)  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  
 (๑๑.๗)  การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือ

การเผาหินปูน 
 

๒๐๐ 
 

 (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ
หรือสวนผสม เชน  ผาเบรก ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้อง
ยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 
 

๕๐๐ 

 

 (๑๑.๙)  การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๕๐๐  
 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย ๕๐๐  
 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕๐๐  

(๑๒) กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี   
 (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  

สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 
 

๒,๐๐๐ 
 

 (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ ๓๐๐  
 (๑๒.๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  
  

            (๑๒.๓.๑)  การผลิต การกลั่น การขนสงน้ํามันปโตรเลียม
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  

  

  ก. แบบไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  
 ข. แบบใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
                 (๑๒.๓.๒)  การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 
  

 ก. ปมหลอด  ท่ีใชมือหมุน  หัวจายละ ๕๐  
 ข. ปมหัวจาย ท่ีใชมอเตอร หัวจายละ ๑๐๐  

  



-๙- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม
ตอป (บาท) 

หมายเหตุ 

 (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๕๐๐  
 (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการในลําดับท่ี  (๗.๑)   
      (๑๒.๕.๑)  พนสีรถยนต ๕๐๐  
      (๑๒.๕.๒)  พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต ๒๐๐  
 (๑๒.๖)  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 

๕๐๐ 
 

 (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน ๓๐๐  
 (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐  
 (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร ๒๐๐  
 (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 

๕๐๐ 
 

 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐  
 (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐  
 (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง ๓๐๐  
 (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง   

หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
 

๑,๐๐๐ 
 

 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐  
 (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัด

ศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 
 

๑,๐๐๐ 
 

 (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐  
(๑๓)   กิจการอ่ืน ๆ    

 (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
ดวยเครื่องจักร 

  

        (๑๓.๑.๑)  เครื่องจักรมีกําลังไมเกิน ๑ แรงมา  ๓๐๐  
        (๑๓.๑.๒)  เครื่องจักรมีกําลังเกิน ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา                        ๕๐๐  
       (๑๓.๑.๓)  เครื่องจักรมีกําลังเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  
 (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 
 

๒๐๐ 
 

 (๑๓.๓)  การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒๐๐  
 (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๒๐๐  
 (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   
            (๑๓.๕.๑)  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐  
       (๑๓.๕.๒)  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร  

                         แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 

๓๐๐ 
 

      (๑๓.๕.๓)  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  ๕๐๐  
  



-๑๐- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม
ตอป (บาท) 

หมายเหตุ 

 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

      (๑๓.๖.๑)  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐  

      (๑๓.๖.๒)  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

                        แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

 

๑,๐๐๐ 

 

      (๑๓.๖.๓)  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  

 (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๒๐๐  

 (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๓๐๐  

 (๑๓.๙)  การกอสราง ๑๐ แรงงานข้ึนไป ๕๐๐  

 (๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๕๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลขท่ีรับ................/...............            
                                                                             เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง 

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

 ขาพเจา…………………………………………………..อายุ................ป  สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี......................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน……………………………...
ตําบล……………..…………..อําเภอ……………………….จังหวัด…………………….โทรศัพท…………..……………………… 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภท…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยชือ่สถานประกอบกิจการวา ………………………………………………..…………………...    
พ้ืนท่ีประกอบการ……………………ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร………………แรงมา จํานวนคนงาน…….……คน
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...............หมูท่ี.....................ตําบลเมืองจัง  อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน  ๕๕๐๐๐
โทรศัพท………….…………………….…… 

   พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  
  สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ  
  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
  หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ คือ 
 ๑)....................................................................... 
 ๒)....................................................................... 
 ๓)....................................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 
 (ลงชื่อ)……………………………………..ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

                                                  (………………………...……………) 
 
 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี .......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ............ เดือน .................................. พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน        ครบ 

                                              ไมครบ  คือ 

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

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

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

   

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

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

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

 

 
สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี ..................................... ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ............. เดือน .................................... พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน        ครบ 

                                              ไมครบ  คือ 

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

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

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน................วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

   

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

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

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



 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ................................................................................ 

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

 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................................................................
สัญชาติ...............อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..................ตาํบล.........................อําเภอ.................................... 
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท.................................................  

 ชื่อสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.............................................
ตั้งอยูเลขท่ี.............หมูท่ี.............ตําบลเมืองจัง  อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน  ๕๕๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท...............................................................................  

 เสียคาธรรมเนียมปละ........................บาท (........................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.......................เลขท่ี...........................ลงวันท่ี.............................................................  
                  (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
  (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย  
       ๔.๑) .............................................................................................. 
       ๔.๒) .............................................................................................. 
  (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ......................... 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี................เดือน..............................พ.ศ......................... 
     

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

         ตําแหนง........................................... 
          เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

คําเตือน  (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ       
                 ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 



 (ดานหลัง) 
 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลขท่ีรับ................/...............            
                                                                              เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง 

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

 ขาพเจา…………………………………………………..อายุ...................ป  สัญชาติ............................  
อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี........................ตรอก/ซอย………………………………ถนน…………………..……………... 
ตําบล…………………………..อําเภอ…………………….จังหวัด…………...…………โทรศัพท……………………………………  

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
ประเภท…………………………………………………………………….…ตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจากใบอนุญาตเดิม     
                                สญูหาย            
                                ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  สําเนาบันทึกการแจงความ (กรณีใบอนุญาตสูญหาย) 
  ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ)  
  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  
  หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ คือ 
 ๑)....................................................................... 
 ๒)....................................................................... 
 ๓)....................................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

                                                       (ลงชื่อ)……………………………………..ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
                                                           (……………………………………………) 
 
 



 

ใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ................................................................................ 

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

 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินออกใบแทนใบอนุญาตให............................................................... 
สัญชาติ..................อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี...............ตาํบล.........................อําเภอ...................................
จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท.................................................  

 ชื่อสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท..............................................
ตั้งอยูเลขท่ี.............หมูท่ี.............ตําบลเมืองจัง  อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน  ๕๕๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท........................................ เพ่ือใชแทนใบอนุญาตเลมท่ี...............เลขท่ี............................... 
 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย  
       ๔.๑) .............................................................................................. 
       ๔.๒) .............................................................................................. 
  (๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.........เดือน........................พ.ศ....................... 
  (๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี...............เดือน........................พ.ศ....................... 
 
 
 

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

       ตําแหนง.............................................. 
          เจาพนักงานทองถ่ิน 
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