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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงและนายอําเภอกันตัง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

    (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

    (๒)  การประกอบกจิการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอืน่ใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เ พ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้   ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

    (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด   

    (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

    (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

    (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็นหรือไขสัตว     

    (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

    (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

    (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 
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  ๓.  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

      (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

      (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม 

หรือพืชอยางอื่น 

      (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรอืสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  

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

      (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

      (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

      (๗)  การผลิตบะหมี่   มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

      (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

       (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

    (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

    (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

    (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

    (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

    (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

    (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

    (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 
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    (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

    (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

    (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

    (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

    (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

    (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

    (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

    (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

    (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง

สบูท่ีใชกับรางกาย 

    (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

    (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

    (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

    (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

    (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

    (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ

ในทํานองเดียวกัน 

    (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักรหรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

    (๕)  การผลิตยาสูบ 

    (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

    (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

    (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 
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    (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

    (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

    (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  ๖  (๑) 

    (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาช  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

    (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

    (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมียกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  ๖  (๑) 

  ๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

    (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

    (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

    (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดอัดแบตเตอรี่ 

    (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

    (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

    (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 
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  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

      (๑)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

      (๒)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

      (๓)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

      (๑)  การประกอบกิจการสปาเ พ่ือสุขภาพ  เวนแต เปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลวาดวยสถานพยาบาล 

      (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

      (๓)  การกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

      (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

      (๗)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

      (๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

      (๙)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๑๐)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิงหรือตูเกม   

    (๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

    (๑๒)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

    (๑๓)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
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   (๑๔)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    (๒)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

    (๓)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

    (๔)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

 ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

    (๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๓)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๑) 

    (๔)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

    (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  สะสม  หรือขนสงกาช 

    (๒)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

    (๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

    (๔)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑)     

      (๕)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

      (๖)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๗)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิงหรอืสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

    (๘)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 ๑๓. กิจการอื่น ๆ 

    (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
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   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๔)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๕)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๖)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๗)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๘)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๙)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๑๐)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๑)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

  (๑๒)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

ตองไมตั้งอยูใกลสถานที่ดังกลาวขางตน  ท้ังนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุ

รําคาญของประชาชน 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมัน่คง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาต

ไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

   (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสุขภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ    ๙ สถานประกอบกจิการทีค่นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของสถานประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี ้

   (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรับรองที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ   

   (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

   (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ี เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

การจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๓ สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 
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ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่ เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๘ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒) สําเนาทะเบียนบาน 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓)  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใชประกอบกิจการ  ในกรณีที่มิไดเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคาร

หรือเจาของที่ดินใหประกอบกิจการตามที่ผูขอรับใบอนุญาตได 

   (๔)  แผนผัง  หรือแผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 

   (๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๖)  หลักฐานสําคัญอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหนํามาแสดง 

ขอ  ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑) สถานที่ประกอบกิจการจะตองตั้งอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสู 

ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยสะดวกและการระบายน้ําโสโครกจะตองไมทําให

เปนที่เดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

   (๒) เมื่อเจาพนักงานเห็นวาควรจะตองมีบอน้ําพักน้ําโสโครกหรือบอดักไขมัน   

เครื่องปองกันกล่ิน  เสียง  ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  หรือส่ิงใดอันอาจเปนเหตุรําคาญ

แกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๓) ผูประกอบการตองจัดใหมีที่ รองรับขยะมูลฝอย  และ ส่ิง เปรอะเปอนที่ 

ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ 

   (๔) ผูประกอบการตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอและตอง 

จัดสถานท่ีใหสะอาดมิใหสกปรกรกรุงรังอันอาจจะเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

   (๕) ผูประกอบการจะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีที่ ขออนุญาต 

และตามกําหนดวันและเวลาที่ขออนุญาต 

   (๖) ถาผูประกอบการมีความประสงคจะเปล่ียนแปลง  แกไข  เพ่ิมเติมสถานที่

ประกอบกิจการจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๗) ผูประกอบการจะตองปฏิบัติการทุกอยางเ พ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระ

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดชําระ

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการชําระ

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองชําระคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดชําระคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเกาะลิบง 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๖  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ใบแทนใบอนุญาตมีอายุเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของอายุใบอนุญาตเดิม 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สิทธิพร  จิเหลา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเกาะลิบง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(ฉบับละ...บาท/ป) 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  

๑.๑ การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และอนุบาลสัตวทุกชนิด  
 ๑.  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  
 - เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 
 - เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 
 ๒.  การเลี้ยงสุกร  แพะ  แกะ  
 - จํานวน  ๔  –  ๙  ตัว ๑๐๐ 
 - จํานวน  ๑๐  –  ๒๐  ตัว ๒๐๐ 
 - จํานวน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 
 ๓.  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  นก  
 - จํานวน  ๑๐๐  -  ๔๙๙  ตัว ๑๐๐ 
 - จํานวน  ๕๐๐  -  ๙๙๙  ตัว ๕๐๐ 
 - จํานวน  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
 ๔.  การเลี้ยงสัตวน้าํ  
 - พื้นที่เลี้ยง  ๕  –  ๒๕  ไร ๑๐๐ 
 - พื้นที่เลี้ยง  ๒๖  –  ๕๐  ไร ๓๐๐ 
 - พื้นที่เลี้ยงมากกวา  ๕๐  ไรข้ึนไป ๕๐๐ 
 ๕.  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง  เพื่อจําหนาย  ยกเวน  งูพิษ  และงทูี่

อาจกอใหเกิดอันตรายแกคน  และสัตวมีพษิ  สัตวดุรายตางๆรวมถึงสัตว
ตองหามตามกฎหมายทุกชนิด 

๒๐๐ 

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม  
 - จํานวน  ๕  –  ๙  ตัว ๑๐๐ 
 - จํานวน  ๑๐  –  ๒๐  ตัว ๒๐๐ 
 - จํานวน  ๒๑  ตัวข้ึนไป ๔๐๐ 

๑.๓ การประกอบการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้ไมวาจะ
มีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ 

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลติภัณฑ  
๒.๑ การฆาสัตว  หรือชําแหละสตัว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย   

ขายในตลาด 

 

 ๑.  การฆาหาน  เปด  ไก  
 - วันละไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๓๐๐ 
 - วันละ  ๑๐๑  –  ๒๐๐  ตัว ๔๐๐ 
 - วันละมากกวา  ๒๐๐  ตัวข้ึนไป ๖๐๐ 



๒ 
 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(ฉบับละ...บาท/ป) 
๒.๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว  

 - การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว ๑,๐๐๐ 
 - การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว  ทีย่ังมิไดฟอก ๑,๐๐๐ 

๒.๓ การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมไิดแปรรูป ๑,๐๐๐ 
๒.๔ การเค่ียว  หนัง  เอ็น  หรือไขสัตว ๑,๐๐๐ 
๒.๕ การผลิตสิ่งของเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตว  และสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม  นึง่  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด  ๆ
ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร 

๑,๐๐๐ 

๒.๖ การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใด  ตอสัตวหรือพืช  
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ
อาหารสัตว 

๕๐๐ 

๒.๘ การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางคร่ัง ๕๐๐ 
๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  นํ้าดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๓.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  
ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

๒๐๐ 

๓.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแกปลารา  
ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  
หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 

๒๐๐ 

๓.๓ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุ อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม 
หรือพืชอยางอ่ืน 

๒๐๐ 

๓.๔ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืช  หรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง
ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 

 

 - โดยไมใชเคร่ืองจักร/โดยใชเคร่ืองจักร ๒๐๐/๕๐๐ 
๓.๕ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  

 - โดยใชเคร่ืองจักรไมเกิน  ๕  แรงมา ๔๐๐ 
 - โดยใชเคร่ืองจักรมากกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๓.๖ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  
วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆที่คลายคลึงกัน 

 

 - โดยไมใชเคร่ืองจักร/โดยใชเคร่ืองจักร ๒๐๐/๕๐๐ 
๓.๗ การผลิต  บะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตต ี พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 

ที่คลายคลึงกัน 
๒๐๐ 

๓.๘ การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืนๆ ๒๐๐ 
๓.๙ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานมหรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว ๕๐๐ 
๓.๑๐ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
๕๐๐ 

๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม   ๒๐๐ 



๓ 
 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(ฉบับละ...บาท/ป) 

๓.๑๒ การค่ัวกาแฟ ๒๐๐ 
๓.๑๓ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๒๐๐ 
๓.๑๔ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 
๑,๐๐๐ 

๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๒๐๐ 
๓.๑๖ การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง ๕๐๐ 
๓.๑๗ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
๕๐๐ 

๓.๑๘ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ๕๐๐ 
๓.๑๙ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร ๕๐๐ 
๓.๒๐ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม ๓๐๐ 
๓.๒๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ ๓๐๐ 
๓.๒๒ การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนของกิจการหองเย็น ๓๐๐ 
๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐ 
๓.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
 

๔.๑ การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา ๑,๐๐๐ 
๔.๒ การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง

รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
๑,๐๐๐ 

๔.๓ การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภณัฑจากสําลี ๕๐๐ 
๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๕๐๐ 
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก  สบู  นํ้ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ ๕๐๐ 
๕ กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  

๕.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุนํ้ามันจากพืช ๕๐๐ 
๕.๒ การลาง  อบ  รม  สะสมยางดิบ  

 - โรงงาน ๑,๐๐๐ 
 - สะสมและการทํา ๒๐๐ 

๕.๓ การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

๕.๔ การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
 - โรงสีขาวขนาดเล็ก  (ไมเกิน  ๑๕  แรงมา) ๒๐๐ 
 - โรงสีขาวขนาดกลาง  (เกิน  ๑๕  แรงมาแตไมเกิน  ๔๐  แรงมา) ๓๐๐ 
 - โรงสีขาวขนาดใหญ  (เกิน  ๔๐  แรงมา) ๕๐๐ 

๕.๕ การผลิตยาสูบ ๕๐๐ 
๕.๖ การขัด  กะเทาะ  บดเมล็ดพืช ๓๐๐ 



๔ 
 
ลําดับ  

ท่ี 

ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(ฉบับละ...บาท/ป) 

๕.๗ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจปุุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลติปุย ๓๐๐ 

๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช ๓๐๐ 

๕.๙ การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด ๓๐๐ 

๖ กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

๖.๑ การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  หรือเคร่ืองใชตาง ๆ 
ดวยโลหะหรือแร 

๑,๐๐๐ 

๖.๒ การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน  ๖.๑   

๑,๐๐๐ 

๖.๓ การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ต ี ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเคร่ืองจักร   
หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๕๐๐ 

๖.๔ การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๑,๐๐๐ 

๖.๕ การขัด  ลางโลหะดวยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  ๖.๑ ๕๐๐ 
๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

๗.๑ การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผ ุ พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต ๕๐๐ 
๗.๒ การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล ๕๐๐ 
๗.๓ การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับ

อากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล 

๕๐๐ 

๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  

เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๕๐๐ 

๗.๕ การลาง  ขัดส ี เคลือบส ี หรืออัดฉีดยานยนต ๕๐๐ 
๗.๖ การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอมหรืออัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ 
๗.๗ การจําหนาย  ซอม  ปะ  เช่ือมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ ๕๐๐ 
๗.๘ การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลตัช ๓๐๐ 
๗.๙ การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ 

ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

๕๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  
๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๒๐๐ 
๘.๒ การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้วหรือตัดไมดวยเครื่องจักร  

 - เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐ 
 - เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๒  แรงมา  -  ๕  แรงมา ๕๐๐ 
 - เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

๘.๓ การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย 

๓๐๐ 



๕ 
 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(ฉบับละ...บาท/ป) 

๘.๔ การอบไม ๓๐๐ 
๘.๕ การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป ๓๐๐ 
๘.๖ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ ๓๐๐ 
๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๓๐๐ 
๘.๘ การเผาถานหรือสะสมถาน ๓๐๐ 
๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

๙.๑ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแต เปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๑,๐๐๐ 
๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

อนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
๑,๐๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ
ใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน   
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชาหรือหองแบงเชา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 
๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ 

๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน   
เวนแตเปนการใหบรกิารท่ีไดรับอนุญาต  ใน  ๙.๑ 

๑,๐๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ
ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  รานอินเทอรเน็ต  เกมออนไลน ๑,๐๐๐ 
๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการและดูแลเด็กท่ีบาน ๕๐๐ 
๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

๑๐.๑ การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 
๑๐.๒ การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ 
๑๐.๓ การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
๑๐.๔ การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ 
๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๑.๑ การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 



๖ 
 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(ฉบับละ...บาท/ป) 

๑๑.๒ การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง ๕๐๐ 

๑๑.๓ การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทัง้การขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอย  ดวยเคร่ืองจักร  ยกเวนกิจการใน  ๑๑.๑ 

 

 - สะสมไมเกิน  ๑  ตัน ๒๐๐ 

 - สะสม  ๑  -  ๕  ตัน ๓๐๐ 
 - สะสมเกิน  ๕  ตัน  -  ๑๐  ตนั ๔๐๐ 
 - สะสมเกินกวา  ๑๐  ตันข้ึนไป ๖๐๐ 

๑๑.๔ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดนิสอพอง  หรือเผาหินปูน ๒๐๐ 
๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  

๑๒.๑ การผลิต  บรรจุ  สะสม  ขนสงกาช ๑,๐๐๐ 
๑๒.๒ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 
 

 - คลังน้ํามัน ๑,๐๐๐ 
 - สถานที่บริการจําหนาย  (ปม) ๒๐๐ 
 - รานคายอย ๑๐๐ 

๑๒.๓ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๕๐๐ 
๑๒.๔ การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑ ๕๐๐ 
๑๒.๕ การโม  สะสม  หรือบด ๒๐๐ 
๑๒.๖ การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ 
๑๒.๗ การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ

ผลิตดอกไมเพลิง 
๑,๐๐๐ 

๑๒.๘ การผลิต  สะสม  บรรจ ุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๕๐๐ 
๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเคร่ืองจักร ๕๐๐ 
๑๓.๒ การผลิต  ซอมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส  เคร่ืองไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 
๕๐๐ 

๑๓.๓ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร ๓๐๐ 
๑๓.๔ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๓๐๐ 
๑๓.๕ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๕๐๐ 
๑๓.๖ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 
๓๐๐ 

๑๓.๗ การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ ๓๐๐ 
๑๓.๘ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 
๕๐๐ 



๗ 
 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(ฉบับละ...บาท/ป) 

๑๓.๙ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

๑๓.๑๐ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจักแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค ๕๐๐ 

๑๓.๑๑ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑยางพารา ๓๐๐ 

๑๓.๑๒ การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  กอ.  ๑ 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 

       

 เขียน…………………………………………………..   

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

  ขาพเจา...............................................................อายุ.................ป  สัญชาติ...........................  

อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................  

แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.......................................  จังหวัด................................................

หมายเลขโทรศัพท.................................................... 

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท.......................................................  

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 

  (  )  กิจการท่ีมีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.................................................................   

มีคนงาน...................................คน  ใชเครื่องจักรขนาด....................................................แรงมา 

  (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท............................... 

ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธกีาร........................................................................ 

  (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

     เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดท่ี.......................................................................   

       เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี................................................   

     เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี.......................................................................   

     เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี...................................................

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงพรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  

ดังนี้คือ 

๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒.  สําเนาทะเบียนบาน 

๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ  คือ 
          ๓.๑…………………………………………………………………………………………… ….        
  ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 
  ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 



แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้......................................................................   

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

      (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ............................................................................................................   

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

 

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

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

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

วันท่ี........../........../........ 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

       

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

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

         ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

วันท่ี......../............./.......... 



แบบ  กอ.  ๒ 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

   

อนุญาตให..................................................สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี........................  

หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................ตําบล.......................................   

อําเภอ..........................................จังหวัด................................................โทรศัพท.............................................. 

  ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.................................................

โดยใช  ชื่อสถานประกอบการวา........................................................................................................................  

ตั้งอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................  

ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด........................................  

โทรศัพท.......................................โทรสาร...................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด.......................แรงมา  จํานวนคนงาน.....................คน  ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียม  

ใบอนุญาต...........................................บาท  (...................................................................................................)  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.................เดือน.............................พ.ศ.................... 

  ขอ  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

  ขอ  ๓)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

             ๓.๑)....................................................................................................................... 

             ๓.๒)....................................................................................................................... 

             ๓.๓)....................................................................................................................... 

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

  

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี................เดือน...............................พ.ศ....................   

 

 

    

ออกให  ณ  วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............. 

 

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

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

     ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

เจาพนักงานทองถ่ิน 



รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก 

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงาน 

ทองถิ่น 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

คําเตือน   ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  กอ.  ๓ 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

        เขียนท่ี................................................   

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

   

ขาพเจา..........................................................อายุ..................ป  สัญชาต.ิ..............................  

อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย................................ถนน..............................................  

แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด........................................

หมายเลขโทรศัพท...................................................................   

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท

.................................................................  ตามใบอนุญาตเลขท่ี.................เลขท่ี............../..........  ออกให 

เม่ือวันท่ี...................เดือน........................พ.ศ...................  ตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 

 ๓.๑  .......................................................................................................................   

 ๓.๒  ........................................................................................................................   

  ๔).................................................................................................................................   

  

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (  )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต 

    (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ................ 

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

 

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

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

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

    วันท่ี........../............/............ 

คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 

    (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

    (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

               

 

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

ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

        วันท่ี............/............/............. 



  แบบ  กอ.  ๔ 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 

 

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

ขาพเจา........................................................อายุ.................ป  สัญชาติ.................................   
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย...................................ถนน...........................................  
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ..............................จังหวัด.................................................
หมายเลขโทรศัพท.......................................................................   
  ๑)  ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท....................................
ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ.................................................................................................................................  
ตั้งอยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี............ตรอก/ซอย....................ถนน........................ตําบล..........................  
อําเภอ............................จังหวัด..................................ตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 
  ๒)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เกาะลิบงพรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลวดังนี้  คือ 
 ๒.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
             ๒.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๒.๓)  หลักฐานอ่ืน  ๆ  ................................................................................................   
      ๒.๓.๑  ............................................................................................................. 
         ๒.๓.๒  ............................................................................................................. 
 ๒.๔)  .........................................................................................................................   
   

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)............................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 
            (............................................) 
 

ใบรับแจง 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).......................................................ตําแหนง.......................................................  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  โทรศัพท  ๐  ๗๕๒๙๐๙๖๕ 

ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  เลขท่ี........../...........จาก  (นาย/นาง/นางสาว)............................................ 

 

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

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

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



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 

  

จากการตรวจสอบคําขอ     (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได     (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

(  )  เห็นสมควรไมออกหนังสือรับรองการแจง  เพราะ  

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

 

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

         

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

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

ตําแหนง................................................. ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

    วันท่ี............/............/...............     วันท่ี............/............../................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
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