
 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน 

เรื่อง   กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลพญาแมนโดยความเห็นชอบสภาองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนและนายอําเภอพิชัย   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   
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  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลพญาแมน   

  (๑)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

     (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

       (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

     (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใด  อันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บ  คาดู  

หรือคาบริการ  ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวหรือผลิตภัณฑ   
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     (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายใน

ตลาด  และการฆาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

     (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

     (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

     (๒.๖)  การประดิษฐเครือ่งใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

     (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

     (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

    (๓)  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ํา 

     (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  เครื่องแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีการอื่นใดในการผลิตอาหาร

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

     (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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     (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

     (๓.๘)  การผลิตแบะแซ   

   (๓.๙)  การผลิตอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

     (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

     (๓.๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

     (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

     (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

     (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

     (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

     (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ันน้ําบริโภค 

     (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการบริโภค

ในครัวเรือน 

     (๓.๒๑)  การตาก  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ 

     (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

     (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็งยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่ จําหนายอาหาร  

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหาร  ดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔)  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 
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     (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

     (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเช็ดเครื่องสําอางตาง ๆ  

     (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

    (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖)  กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๖.๑)  การผลิตโลหะที่เปนภาชนะเครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

     (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะ  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
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   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

  (๗)  กิจการท่ีเกี่ยวของกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   (๗.๒)  การตั ้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๓)  การปรับปรุงธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

     (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

     (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรรี่ 

     (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

     (๗.๗)  การอัด  ผาเบรก  ผาคลัตช   

  (๘)  กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

       (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

     (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

     (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การประดิษฐกระดาษตาง ๆ   



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙)  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

     (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๑๒)  การประกอบการสวนสนุก  ตูเกม  เกมออนไลน 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๙.๑๓)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

     (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

     (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

  (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บหรือปกผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบการรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑)  กิจการเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หินทรายหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
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   (๑๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  กรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต   การกลั่น   การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

     (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
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     (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓)  กิจการอื่น ๆ   

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนกิส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนาสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึ งถึ ง ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น  ๆ   

ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกจิการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณ 

ที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่บนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ีเปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 
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ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
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หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ  ๑๘  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่ เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลพญาแมน   
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ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ  ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดทั้งที่เปนเอกสารแนบทายและบันทึกขอมูลลงแผนบันทึกขอมูลในครบถวน 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ  ๒๘  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๓๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมิง  คําสวน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพญาแมน 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2559 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป   

(บาท) 
1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

1.1  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
       1.1.1  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

      ก.  ตั้งแต  ๑๐  -  ๒๐  ตัว 
      ข.  ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 

       ๑.1.๒  การเลี้ยงสุกร 
                 ก.  ตั้งแต  ๕๐  -  ๑๐๐  ตัว 
                 ข.  ตั้งแต  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป 
       1.1.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ 
               ก.  ตั้งแต  ๑๐  -  ๒๐  ตัว   

                ข.  ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 
      1.๑.๔  การเลี้ยงหาน  เปด  ไกนก 
                ก.  ตั้งแต  ๒๐๐  –  ๑,๐๐๐  ตัว 
                ข.  ตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป 
      1.๑.๕  การเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ   นอกเหนือจาก  ความใน  (๑.๑.1  -  1.๑.๔) 
1.๒  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 
       1.2.1  ตั้งแต  ๕  -  ๑๐  ตัว   
       1.2.2  ตั้งแต  ๑๑  -  ๒๐  ตัว 
       1.2.3  ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 
1.๓  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  
ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม 
หรือไมก็ตาม 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
5๐๐ 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 
3๐๐ 
5๐๐ 
๕๐๐ 

2 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
2.1  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 
ในตลาด  และการฆาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
        2.1.1  ตั้งแต  ๑๐  ตวัข้ึนไป 
        2.1.2  วันละไมเกิน  ๑๐  ตัว 
2.2  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
       2.2.1  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว 
       2.2.2  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
                 ก.  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
                 ข.  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
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 2.3  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
2.๔  การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูก
สัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 
2.๕  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือ
พืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
       2.5.1  โรงงานผลิต 
       2.5.2  สถานท่ีสะสม  (โกดัง) 
       2.5.3  สถานท่ีจําหนาย 

       ก.  ๑  ตันข้ึนไป 
                 ข.  ไมเกิน  ๑  ตัน 
2.๖  การสะสมหรือการลางครั่ง 

5๐๐ 
 

5๐๐ 
 
 
 
 

3,000 
2,000 

 
1,๐๐๐ 
5๐๐ 
5๐๐ 

3 กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
3.1  การผลิตเนย  เนยเทียม 
3.2  การผลิตกะป  เครื่องแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู   
ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.๓  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.4  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.๕  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีการอ่ืนใดในการผลิต
อาหารจากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   
การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.๖  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.๗  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู 

3.7.1 การผลิตเสนหม่ี  วุนเสน 
3.7.2 การผลิตเตาฮวย  เตาหู  เก้ียมอ๋ี 
3.7.3 การผลิตขนมจีน 
3.7.4 การผลิตเสนกวยเตี๋ยว 

3.๘  การผลิตแบะแซ 
3.๙  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
3.๑๐  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ   
ขนมเปยะ 
 

 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 
 

1,000 
 

500 
 

500 
 
 

500 
 

 
 

5๐๐ 
500 

2,๐๐๐ 
1,0๐๐ 
1,000 
5,000 
1,๐๐๐ 
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 3.11  การแกะ  การลางสัตวน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  
ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
3.๑๒  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม 
ชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิต 
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
         ๓.๑๒.๑  ใชเครื่องจักร 

            3.12.2  ไมใชเครื่องจักร 
3.๑๓  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

3.13.1  การผลิต 
3.13.2  การแบงบรรจุ 

3.๑๔  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
3.๑๕  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายช ู
3.๑๖  การค่ัวกาแฟ 
3.๑๗  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

3.17.1  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
          3.17.2  ใชเครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา 
3.๑๘  การผลิตผงชูรส 
3.๑๙  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
          ๓.๑๙.๑  ใชเครื่องจักร 

3.19.2  ไมใชเครื่องจักร 
3.๒๐  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน
การบริโภคในครัวเรือน 
3.๒๑  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน 
         3.21.1  การใชเครื่องจักร 
         3.21.2  ไมใชเครื่องจักร 
3.๒๒  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
         ๓.๒๒.๑  ใชเครื่องจักร 

3.22.2  ไมใชเครื่องจักร 
3.๒๓  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
          ๓.๒๓.๑  ใชเครื่องจักร 
          ๓.๒๓.๒  ไมใชเครื่องจักร 
3.๒๔  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 
3.๒๕  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

3.25.1   การผลิตน้ําแข็งหลอด 
3.25.2   การผลิตน้ําแข็งอ่ืน 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,500 
1,๐๐๐ 

 
5,0๐๐ 
1,0๐๐ 
1,๐๐๐ 
๕,0๐๐ 
5๐๐ 

 
1,000 
2,0๐๐ 
2,0๐๐ 

 
1,000 
500 
500 

 
 

1,๐๐๐ 
500 

 
1,๐๐๐ 
5๐๐ 

 
2,๐๐๐ 
500 

2,๐๐๐ 
 
 

300 
300 
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 ๓.๒๖  การเก็บ  การถนอมอาหาร  ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต   
๕  แรงมาข้ึนไป 

1,000 

4 กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑชําระลาง 
4.1   การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

4.1.1  แผนปจจุบัน 
4.1.2  แผนโบราณ 

4.2  การผลิต  การบรรจุยาสฟีน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางตาง ๆ 
       4.2.1  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  เครื่องสําอางตาง ๆ 
       4.2.2  การผลิต  การบรรจุผาเย็น  กระดาษเย็น 
4.๓  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
4.๔  การผลิตผาผันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออม  สําเร็จรูป 
4.๕  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 
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3,0๐๐ 
3,000 
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3,000 
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5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
5.1  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
5.2  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

5.2.1  การลาง  การรม  การอบ 
5.2.2  การสะสม 

5.๓  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ   ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร 
๕.๔  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

5.4.1  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
5.4.2  ใชเครื่องจักรกวา  ๑๐  แรงมาแตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
5.4.3  ใชเครื่องจักรกวา  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

๕.๕  การผลิตยาสูบ 
5.5.1  แบบโรงงาน 
5.5.2  แบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

5.6  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
5.๗  การผลิต  การสะสมปุย 

5.7.1  โรงงานผลิตปุย 
5.7.2  สถานท่ีสะสมและหรือจําหนาย 
          ก.  ตั้งแต  ๖  ตันข้ึนไป 
          ข.  ตั้งแต  ๑  -  ๕  ตัน 
          ค.  ไมเกิน  ๑  ตัน 

5.๘  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
5.๙  การตาก  การสะสม  หรือขนถายมันสําปะหลัง 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

6 กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
6.๑  การผลิตโลหะท่ีเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ 
หรือเครื่องใชตาง ๆ 
       ๖.๑.๑  ใชเครื่องจักรหรือกําลังไฟฟา 
       ๖.๑.๒  ไมใชเครื่องจักร 
6.๒  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  6.๑ 
       6.2.1  การหลอม  การหลอ 
       6.2.2  การถลุง 
6.๓  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัดการประสาน  การรีด  
การอัดโลหะดวย  เครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  6.๑ 
       6.3.1  การกลึง  การเจาะ  การรีด  การอัด 
       6.3.2  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน 
6.๔  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  
นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  6.๑ 
6.๕  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวน
กิจการใน  6.๑ 
6.๖  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 
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กิจการท่ีเกี่ยวของกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
7.๑  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกัน
สนิมยานยนต 
       ๗.๑.๑  การตอ  การประกอบ 
       ๗.๑.๒  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม 
       ๗.๑.๓  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม   
(รานขนาดเล็ก) 
7.๒  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ   
หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
       ๗.๒.๑  การตั้งศูนยถวงลอ 

                    7.2.2  การซอม  การปรับแตง 
7.๓  การประกอบเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง
ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
        ๗.๓.๑ รถยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล 
        7.3.2  ยานยนต 
7.๔  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
7.๕  การปะ  การเชื่อมยาง 
       7.5.1  รานขนาดเล็ก 
       7.5.2  รานขนาดใหญ 
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5๐๐ 
5๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

 7.๖  การอัด  ผาเบรก  ผาคลัตช 2,๐๐๐ 
8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

8.๑  การผลิตไมขีดไฟ 
8.๒  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง   
การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
8.๓  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของเครื่องจักร  หรือการพน   
การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
8.๔  การอบไม 
8.๕  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
8.๖  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
8.๗  การประดิษฐกระดาษตาง ๆ 
8.๘  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 
      8.8.1  การเผา 
      8.8.2  การสะสม 

 
2,000 
300 

 
300 

 
300 
500 
500 
500 

 
300 
300 

9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
9.1  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
9.๒  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการ 
ใน  9.1  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
9.๓  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 
9.๔  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
       9.4.1  มีหองพักตั้งแต  ๑๐๐ หองข้ึนไป  หรือตึกแถวหลังเดียว 
หรือหลายหลังไมมีลักษณะเปนตึกแถว  หรือเรือนไมหลังเดียว 
หรือหลายหลัง 
ก็ตามแตมีอาณาเขตเปนสนามหญา  หรือท่ีวางสําหรับใหผูพักอาศัยเดินเลน
เพ่ือพักผอนหยอนใจ 
      9.4.2  มีหองพักตั้งแต  ๕๐  หองข้ึนไป  แตไมถึง  ๑๐๐  หอง   
หรือมีลักษณะเปนตึกแถว  หรือแมแตบางสวนจะเปนตึกแถวก็ตาม 
      9.4.3  มีหองพักไมถึง  ๕๐  หอง  หรือมีลักษณะเปนเรือนไม   
หรือแมแตบางสวนจะเปนแถวก็ตาม 
9.๕  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   
      9.5.1  มีหองตั้งแต  ๑๐๐  หองข้ึนไป 
      9.5.2  มีหองตั้งแต  ๕๐  หองข้ึนไป  แตไมถึง  ๑๐๐  หอง 
      9.5.3  มีหองตั้งแต  ๒๐  หองข้ึนไป  แตไมถึง  ๕๐  หอง 
      9.5.4  มีหองไมถึง  ๒๐  หอง 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

 9.๖  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
9.๗  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   
คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
9.๘  การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๙.9  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียง  ประกอบการเลนอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน 
9.๑๐  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

9.10.1  สถานท่ีปรับอากาศ 
9.10.2  สถานท่ีไมปรับอากาศ 

9.๑๑  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม 
ทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย   
หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
9.๑๒  การประกอบการสวนสนุก  ตูเกม  เกมออนไลน 
9.๑3  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 
9.๑๔  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

9.14.1   สนามกอลฟ 
9.14.2  สนามฝกซอมกอลฟ 

9.๑๕  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
9.๑๖  การใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 

2,0๐๐ 
1,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
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๓,0๐๐ 
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๕๐๐ 
5๐0 

10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
10.1  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
        10.1.1  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ี  แตไมเกิน  ๑๐  ก่ี 

10.1.2 การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน  ๑๐  ก่ี 
        10.1.3  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร 
10.2  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 
10.3  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 
10.4  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
10.5  การเย็บหรือปกผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 
10.6  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 
10.7  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักรการยอม  
การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 
11 กิจการเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

11.1  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
11.2  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 
11.3  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
11.4  การสะสม  การผสมซีเมนต  หินทรายหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
11.5  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
11.6  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 
         ๑๑.๖.๑  โดยใชเครื่องจักร 
         ๑๑.๖.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 
11.7  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผา
หินปูน 
11.8  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ
สวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง   
ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
11.9  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 
11.10  การผลิตกระดาษทราย 
11.11  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 
500 

1,000 
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1,000 
1,000 
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3,000 

 
 

3,000 
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3,000 

12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
12.๑  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  กรด  ดาง   
สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 
12.๒  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
12.๓  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
          12.3.1  คลังน้ํามัน 

12.3.2   สถานท่ีตั้งปมจําหนาย  ๔  หัวจายข้ึนไป 
12.3.3   สถานท่ีตั้งปมจําหนายไมเกิน  ๔  หัวจาย 
12.3.4   สถานท่ีตั้งปมจําหนายไมเกิน  ๒  หัวจาย 

12.4  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
12.5  การพนสี  ยกเวนกิจการ  ๗.๑ 
12.๖  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
12.๗  การโม  การบดชัน 
12.๘  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
12.๙  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

12.9.1   การผลิต 
12.9.2   การลาง 

 

 
3,000 

 
5,000 

 
 

3,000 
2,000 
1,000 
300 

5,๐๐๐ 
5๐๐ 

2,000 
 

1,000 
2,000 

 
๓,๐๐๐ 
5๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

 12.๑๐  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
12.๑๑  การผลิต พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
12.๑๒  การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลิง 
12.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง 
12.๑๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
           12.14.1  การผลิต   
           12.14.2  การสะสม  การขนสง 
12.๑๕  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
12.๑๖  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค 

12.16.1 การผลิต 
12.16.2 การบรรจุ 
12.16.3 การสะสม  การขนสง 
12.16.4 การจําหนายสารกําจัดศัตรูพืช/รานคาปลีก 

12.๑๗  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสมกาว 
           12.17.1  การผลิต 
           12.17.2  การบรรจุ 
           12.17.3  การสะสม 

3,000 
 

2,000 
3,000 
3,000 

 
 

3,000 
1,000 
3,000 

 
 

3,000 
3,000 
500 
500 

 

3,000 
3,000 
500 

13 กิจการอ่ืน ๆ 
13.๑  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
13.๒  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

13.2.1   การผลิต 
13.2.2   การซอม 

13.๓  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
         13.3.1  ใชเครื่องจักร 
         13.3.2  ไมใชเครื่องจักร 
13.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 
13.5  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 
13.6  การประกอบกิจการโกดังสินคา 
13.7  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
13.8  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
13.9  การกอสราง 

 
500 

 
 

3,000 
200 

 
3,000 
500 
200 
500 

2,000 
300 
300 
500 

 



 

 

แบบคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

                                                        สวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน 
วันท่ี................  เดือน  .....................................  พ.ศ.  ....................... 

เรียน  เจาพนักงานทองถ่ิน  (นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน) 

 ขาพเจาเปนเจาของ/ตัวแทนผูประกอบการ  ชื่อ.........................................................สัญชาติ.................อายุ..............ป  
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................................  
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................โทรศัพท............................... 

 ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ีพนักงานทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  ดวยผูประกอบการไดประกอบ
กิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  ของการประกอบกิจการ  ดังนี้ 
 ๑.  สถานประกอบการชื่อ  “……………………………………………………………………………………………………………..…” 

๒.  ท่ีตั้งของสถานประกอบการ  เลขท่ี...............หมูท่ี................ตรอก/ซอย.....................ถนน...........................   
     ตําบลพญาแมน  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ  โทรศัพท...................  โทรสาร............................................... 
๓  ประเภทกิจการท่ีประกอบเก่ียวกับ  ..........................................................................ลักษณะกิจการ  คือ

................................................................................................................................................   
๔.  พ้ืนท่ีประกอบกิจการ  จํานวน.....................................ตารางเมตร  จํานวนหองพัก.......................หอง 
๕.    พนักงาน    คนงาน    ผูรับจาง  จํานวน...................................คน 

๖.  การใชเครื่องจักร  เครื่องจักรกล  ขนาด....................................แรงมา  จํานวน....................................ตัว 
 
       (ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคํารอง 

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

สําหรับเจาหนาที่ 
ประเภทกิจการ 
  ๑.  ตลาด           เอกชน         สาธารณะ 
  ๒.  จําหนายอาหาร    ไมเกิน  ๒๐๐  ตร.ม.    เกิน  ๒๐๐  ตร.ม.  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตร.ม.    เกิน  ๓๐๐  ตร.ม. 

  ๓.  สะสมอาหาร     ไมเกิน  ๒๐๐  ตร.ม.   เกิน  ๒๐๐  ตร.ม.  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตร.ม.    เกิน  ๓๐๐  ตร.ม. 
  ๔.  เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีเก่ียวกับ..............................................................ลําดับท่ี................................ 
  ๕.  เก็บ  ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  ๖.  อ่ืน  ๆ  ............................................................................................................................................................................. 
  ๗.  คาธรรมเนียม....................................................บาท  ตามลําดับท่ี....................................................(ตามขอบัญญัติ) 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ผูรับคํารอง 
               (........................................................) 
       ตําแหนง............................................................. 

 

เลขท่ีรับ............................ 

วันท่ี.................................. 



 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาขอรับใบอนุญาต 

ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาพรอมแลว  ดังนี้คือ 

๑.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ของเจาของกิจการ ขนาด  ๑  x  ๑  จํานวน ๒  รูป 

๒.  สําเนาบัตรประชาชน    ประชาชน    ขาราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑  ชุด 

๓.  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑  ชุด 

๔.  ใบรับรองแพทย จํานวน  ๑  ชุด 

๕.  หนังสือจดทะเบียนบริษัท  (กรณีนิติบุคคล)  จํานวน  ๑  ชุด 

๖.  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีผูยื่นคํารองไมใชเจาของสถานประกอบการ)  จํานวน  ๑  ชุด  พรอมสําเนา   

     บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ  จํานวน  ๑  ชุด 

๗.  หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

๗.๑  ใบอนุญาตกอสรางอาคาร  (กรณีอาคารใหม) 

๗.๒  รายงานมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม  (กรณีจํานวนหองพัก  ๑๐  หองข้ึนไป) 

๗.๓  ใบอนุญาตสถานประกอบการประเภทนวดเพ่ือสุขภาพ/สปาเพ่ือสุขภาพของกระทรวง   

       สาธารณสุข  พ.ศ.......................................... 

๗.๔  ใบรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารของ  อบต.พญาแมน  ป........................................... 

๗.๕  ใบอนุญาตสถานท่ีจําหนายอาหาร/สะสมอาหารของ  อบต.พญาแมน  ป....................................... 

๗.๖  ใบอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของ  อบต.พญาแมน  ป.............................................. 

๗.๗  ........................................................................................................................................................ 

    ขอรับรองวา  หลักฐานและเอกสารดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ีรับ.................../.........................   

แผนท่ีสังเขปสถานท่ีประกอบกิจการและใกลเคียง 

 เหนือ 

ออก    ตก 

   ใต 



 
 

                                                                                                        เลขท่ีรับ............./................ 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

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

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

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

  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ..................................ป  สัญชาติ...........................................  เลขหมายประจําตัว

ประชาชนเลขท่ี  �          อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี..................หมูท่ี.............................   

ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................ตําบล/แขวง..........................  อําเภอ/เขต...............................   
จังหวัด..............................โทรศัพท..............................โทรสาร..........................................   

  เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเม่ือ....................................................   
มีสํานักงานอยูเลขท่ี....................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................................   
ตําบล/แขวง  ...........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................   

โทรศัพท.......................................  โทรสาร.........................................  ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมีดังนี้   
1.  .........................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี........ตรอก/ซอย...........................................  

ถนน......................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต................................................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท................................................โทรสาร.........................................................   

 
ไดขออนุญาต  ............................................................................................................................................................................   

ใบอนุญาต  เลมท่ี..............เลขท่ี...............ป...................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.....................................................
สถานท่ีตั้งเลขท่ี...............................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................  จังหวัด...................................................................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร...............................................   
 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตน  ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจากใบอนุญาต 

    สูญหาย   

    ถูกทําลาย   

    ชํารุดในสาระสําคัญ 

 

 

 

 

 



 
 

 

  พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

  1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต   

  2.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน   

           นิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   

  3.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

          และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

  4.  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  กรณีใบอนุญาตเดิม 

          สูญหาย 

            5.  ใบอนุญาตเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ   

            6.  อ่ืน  ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   

   
 

          ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ   
 
   
  (ลงชื่อ)......................................................   

                                                              (...............................................)   
                                                                            ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

                    คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

                      อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 

                      ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

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

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