
 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลหมื่นไวย  วาดวยการควบคมุกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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 

สวนตําบลหมื่นไวยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยและนายอําเภอ 

เมืองนครราชสีมา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบลหมื่นไวย  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  และแกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  (ฉบับที่  ๑) 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ 

หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๖  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “มลพิษทางแสง”  หมายความวา  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางความรอน”  หมายความวา  สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “ของเสียอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย   

มวลสารหรือส่ิงอื่นใดที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมี

ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “การประกอบกิจการการใหบรกิาร”  หมายความวา  การประกอบกิจการ  มีสถานที่ตั้ง

บริการใหแกบุคคลทั่วไปใชบริการประเภทถาวรหรือชั่วคราว  ทั้งนี้  ใหรวมถึงการประกอบกิจการ 

ตูหยอดเหรียญ  บัตร  บัตรอิเ ล็กทรอนิกส   หรือบริการอื่น ๆ  โตะ  ตู   กลองหยอดเหรียญ   

หรือบัตรเครื่องอุปกรณอื่น ๆ  ทุกประเภท 

  “การประกอบกิจการการใหบริการเ ล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน”  หมายความวา   

การประกอบกิจการใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป  ท่ีบาน

ของผูรับบริการ  ทั้งนี ้ ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงาน

อยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบ

กิจการท่ีใหบริการสงพนักงานไปดแูลผูสูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณ)  ท่ีบานของผูรับบริการ  ท้ังนี้

ไมวาการประกอบกจิการนั้นจะมสีถานท่ีรับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

  “เจ าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา   ผู อํ านวยการกองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดลอม  หัวหนาสวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  หรือพนักงานสวนตําบลผูซึ่งไดรับแตงตั้งจาก

เจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการท่ีตองควบคมุ 

ขอ  ๗  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ

คาดูหรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด 

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น  ๆ ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ   ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

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  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  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 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (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 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (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  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมท้ัง

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  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น  ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  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  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  ๙.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเ พ่ือสุขภาพ  เวนแต เปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙)  การประกอบกจิการสระวายน้าํ  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย  รวมถึงการประกอบกิจการสนาม

กีฬาตาง ๆ 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต 

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

  ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน 

การผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  ๑๓.  กิจการอื่น ๆ 

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม   

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  

โรงพยาบาลชุมชน  สถานีอนามัย  หรือหนวยงานราชการ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย

ประกาศกําหนด  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของบันไดหนีไฟหรือทางออก

ฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมี

ส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมี 

ไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกจิการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บ

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามที่องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยกําหนด 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ีเปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามที่องคการบริหาร 

สวนตําบลหมื่นไวยกําหนด 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๔ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด  

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๕ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ  ทีเ่กดิจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ

อันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๖ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 

ขอ  ๑๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได   

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความ 

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจง

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือแจง

คํา ส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิ ได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 



 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหมื่นไวย 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนญุาตเปนไปตามแบบท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
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ขอ  ๒๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๓๓  ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับตําบลหมื่นไวย  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  อยูกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชใหประกอบกิจการนั้นตอไปจนกวา

ใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ  และใหมาดําเนินการย่ืนคําขอรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตฉบับเดิม 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วัชรนิทร  พัดเกาะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหมืน่ไวย 



ลําดับ อัตราคาธรรมเนียม

ที่ บาท

1

1.1 การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด

๑.๑.๑ การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข หรือกวาง

         ก. ตั้งแต ๕ - ๑๐ ตัว 75

         ข. ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ ตัว 150

         ค. ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ ตัว 250

         ง. ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตัว 350

         จ. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 450

๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร

         ก. ตั้งแต ๕ - ๑๐ ตัว 100

         ข. ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ ตัว 200

         ค. ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ ตัว 300

         ง. ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตัว 400

         จ. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 1,000

๑.๑.3 การเลี้ยงไก เปด หาน หรือสัตวปก

         ก. ตั้งแต ๒๐ - ๕๐ ตัว 100

         ข. ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตัว 200

         ค. ตั้งแต ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว 300

         ง. ตั้งแต ๕๐๑ - ๕,๐๐๐ ตัว 600

         จ. ตั้งแต ๕,๐๐๑ ตัวขึ้นไป 1,000

๑.๑.๔ การเลี้ยงจระเข

         ก. ตั้งแต ๑ - ๑๐ ตัว 500

         ข. ตั้งแต ๑๑ ตัวขึ้นไป 1,000

๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท

         ก. มีพื้นที่ไมเกิน ๕ ไร 250

         ข. มีพื้นที่เกินกวา ๕ ไร แตไมเกิน ๑๐ ไร 500

         ค. มีพื้นที่เกินกวา ๑๐ ไรขึ้นไป 1,000

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2560

ประเภทกิจการ



2ลําดับ อัตราคาธรรมเนียม

ที่ บาท

๑.๑.๖ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ

         ก. ตั้งแต ๑ - ๑๐๐ ตัว 500

         ข. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 1,000

๑.๑.๗ การเลี้ยงแมลงทุกประเภท

         ก. มีพื้นที่ไมเกิน ๕ ตารางเมตร 100

         ข. มีพื้นที่เกินกวา ๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 200

         ค. มีพื้นที่เกินกวา ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป 500

1.1.8 การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ําหรือสัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ นอกจากที่ 500

บัญญัติไวในเบื้องตนเพื่อการคา

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม

         ก. ตั้งแต ๑๐ - ๒๐ ตัว 100

         ข. ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ ตัว 300

         ค. ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตัว 500

         ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 1,000

1.3 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 2,000

เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวา

จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม

2

2.1 การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขายหรือขายในตลาด และการฆา

เพื่อบริโภคในครัวเรือน

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร 500

         ข. โดยใชเครื่องจักร 1,000

2.2 การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 1,000

2.3 การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 1,000

2.4 การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 1,000

2.5 การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่จําหนาย 500

อาหาร การเรขาย และการขายในตลาด

2.6 การประดิษฐ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว

หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 1,000

ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
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2.7 การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา 500

อันใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว หรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว

2.8 การสะสม หรือลางครั่ง 500

3

3.1 การผลิตเนย เนยเทียม 500

3.1.1 การแกะ การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็นยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 100

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 500

3.1.2 การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุ

กระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 100

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 500

3.1.๓ การผลิตการแบงบรรจุน้ําตาล

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 300

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 500

3.1.4 การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 1,000

3.1.5 การผลิตการแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอลล สุรา เบียร น้ําสมสายชู

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 1,000

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 2,000

3.1.6 การคั่วกาแฟ 500

3.1.7 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมา 500

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรเกินกวา ๕ แรงมา 1,000

3.1.8 การผลิตผงชูรส 500

3.1.9 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 400

3.1.10 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่นยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค 200

ในครัวเรือน

3.1.11 การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 300

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 600

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 

ประเภทกิจการ
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3.1.12 การผลิตไอศกรีมยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 200

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 500

3.1.13 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 300

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 600

3.1.14 การประกอบกิจการหองเย็นแชเย็นอาหาร 1,000

3.1.15 การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร  1,000

และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

3.1.16 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป 600

4

4.1 การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร

         ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 300

         ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกินกวา ๒ - ๕ แรงมา 500

         ค. เครื่องจักรที่มีกําลังรวม ๕ แรงมาขึ้นไป 1,000

4.2 การผลิตการบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ 

         ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 300

         ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกินกวา ๒ - ๕ แรงมา 500

         ค. เครื่องจักรที่มีกําลังรวม ๕ แรงมาขึ้นไป 1,000

4.3 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี

         ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 300

         ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกินกวา ๒ - ๕ แรงมา 500

         ค. เครื่องจักรที่มีกําลังรวม ๕ แรงมาขึ้นไป 1,000

4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป

         ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 500

         ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกินกวา ๒ - ๕ แรงมา 1,000

         ค. เครื่องจักรที่มีกําลังรวม ๕ แรงมาขึ้นไป 2,000

4.5 การผลิตสบู ผงซักฟอกผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

         ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 500

         ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกินกวา ๒ - ๕ แรงมา 1,000

         ค. เครื่องจักรที่มีกําลังรวม ๕ แรงมาขึ้นไป 2,000

ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
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5

5.1 การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช

         ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๕ แรงมา 500

         ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกินกวา ๑๕ - ๓๐ แรงมา 2,000

         ค. เครื่องจักรที่มีกําลังรวม ๓๐ แรงมาขึ้นไป 4,000

5.2 การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

         ก. การลาง การอบ และการรม 5,000

         ข. การสะสมยางดิบ

             - ต่ํากวา ๒,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน 500

             - ตั้งแต ๒,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน 1,000

             - ตั้งแต ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมตอวันขึ้นไป 2,000

5.3 การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร

         ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา 1,000

         ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑๐ - ๒๐ แรงมา 2,000

         ค. เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๒๑ แรงมาขึ้นไป 3,000

5.4 การสีขาวดวยเครื่องจักร

         ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา 200

         ข. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๒๐ แรงมา 1,000

         ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๒๐ แรงมา 2,000

5.5 การผลิตยาสูบ ผลิตโดยใชเครื่องจักร 1,000

5.6 การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 500

5.7 การผลิต การสะสมปุย

         ก. การผลิต

             - ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ - ๑๐ แรงมา 500

             - ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๑๐ แรงมาขึ้นไป 1,000

         ข. การสะสมปุย 500

5.8 การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 500

5.9 การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง 500

๖

๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 100

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๒ แรงมา 300

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
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         ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ - ๕ แรงมา 500

         ง. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป 1,000

๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนในกิจการ (๖.๑) 2,000

๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อมการตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซหรือไฟฟายกเวนกิจการใน (๖.๑)

         ก. ประเภทครัวเรือน 500

         ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 2,000

๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะ ดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 2,000

ยกเวนกิจการใน (๖.๑)

๖.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักรสารเคมี หรือวิธีอื่นใดยกเวนกิจการใน (๖.๑)

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๒ แรงมา ๑,๐๐๐

         ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒-๕ แรงมา 2,000

๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร 2,000

๗

๗.๑ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต

         ก. การเคาะ การปะผุ การพนสีรถยนต 500

         ข. การเคาะ การปะผุ การพนสีรถจักรยานยนตหรือสามลอเครื่อง 200

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 500

ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย

         ก. รถยนต 500

         ข. รถจักรยานยนต 200

๗.๔ การลาง การอัด ฉีดยานยนต 300

๗.๕ การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่

         ก. การผลิต 2,000

         ข. การซอม การอัดแบตเตอรี่ 500

๗.๖ การปะการเชื่อมยาง

         ก. รถจักรยานยนต สามลอ หรือรถจักรยาน 100

         ข. รถยนต 500

กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

ประเภทกิจการ



7ลําดับ อัตราคาธรรมเนียม

ที่ บาท

๗.๗ การอัดผาเบรก ผาคลัตช 500

๘

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ 1,000

๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร

         ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 500

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ - ๑๐ แรงมา 1,000

         ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๑๐ แรงมาขึ้นไป 3,000

๘.๓ การประดิษฐไมหวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักรหรือการพน การทาสารเคลือบเงาสี 300

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย

๘.๔ การอบไม 1,000

๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 2,000

๘.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ

         ก. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา 500

         ข. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๒ - ๕ แรงมา 1,000

         ค. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป 2,000

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ 5,000

๘.๘ การเผาถานหรือการสะสมถาน

         ก. เพื่อขายสง 500

         ข. เพื่อขายปลีก 300

๙

9.1 การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 2,000

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑ หรือในสถาน 2,000

พยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.3 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการให 1,000

บริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

9.4 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอันในทํานองเดียวกัน

         ก. ไมเกิน ๒๐ หอง 500

         ข. ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ หอง 1,000

         ค. ตั้งแต ๕๑ หองขึ้นไป 1,500

ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

กิจการที่เกี่ยวกับไม



8ลําดับ อัตราคาธรรมเนียม

ที่ บาท

9.5 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชาหรือกิจการอันใน

ทํานองเดียวกัน

         ก. ไมเกิน ๑๐ หอง 200

         ข. ตั้งแต ๑๑ แตไมเกิน ๓๐ หอง 500

         ค. ตั้งแต ๓๑ แตไมเกิน ๕๐ หอง 1,000

         ง. ตั้งแต ๕๑ หองขึ้นไป 1,500

9.6 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500

9.7 การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ 1,000

ในทํานองเดียวกัน

9.8 การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปน 500

การใหบริการใน ๙.๑

9.9 การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่น ๆ ในทํานอง 500

เดียวกัน

9.10 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 300

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

9.11 การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย รวมถึงการประกอบกิจการสนามกีฬาตาง ๆ 500

9.12 การประกอบกิจการควบคุมน้ําหนัก 1,000

9.13 การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ตูเพลง โตะสนุกเกอร

         ก. ตูเกม ตูเพลงไมเกิน ๕ เครื่อง 500

         ข. ตูเกม ตูเพลงเกิน ๕ เครื่อง 1,000

         ค. สวนสนุก 1,000

         ง. โตะสนุกเกอร 1,000

9.14 การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 500

9.15 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 2,000

ประเภทกิจการ
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ที่ บาท

9.16 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 1,000

หรือสิ่งแวดลอม

การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย

การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ

การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ

การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว

9.17 การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น 1,500

9.18 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน 1,000

9.19 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลผูสูงอายุที่บาน 1,000

9.20 การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว 500

9.21 การประกอบกิจการใหบริการ ตูหยอดเหรียญ ตูน้ํามันเชื้อเพลง ตูเติมเงิน เครื่องดื่ม 

หยอดเหรียญ ตูน้ําหยอดเหรียญ เกาอี้นวมหยอดเหรียญ โตะหยอดเหรียญ เครื่องชั่งน้ําหนัก 

เครื่องซักผาหยอดเหรียญ ทิชชู ผาอนามัย ถุงยางหยอดเหรียญ รวมถึง

บัตรอิเล็กทรอนิกสและบัตรอื่น ๆ ที่ใชบริการนั้นอยูดวย

         ก. จํานวน ๑ - ๓ เครื่อง 200

         ข. จํานวน ๔ - ๑๐ เครื่อง 500

         ค. ตั้งแต ๑๑ เครื่องขึ้นไป 1,000

10

10.1 การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก

ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป 500

10.2 การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน  500

10.3 การปนฝาย นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 500

10.4 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 1,000

10.5 การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป 1,000

10.6 การพิมพผาหรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ 500

10.7 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร

         ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๓ แรงมา 500

         ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๓ แรงมาขึ้นไป 1,000

10.8 การยอมการกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ 200

ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
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ที่ บาท

11

11.1 การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 300

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 600

11.2 การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 2,000

11.3 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 1,000

11.4 การสะสม การผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย หรือวัสดุที่คลายคลึงกัน

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 1,000

11.5 การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 1,000

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 1,000

11.6 การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 1,000

11.7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 500

11.8 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 1,000

เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอน้ํา เปนตน

11.9 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 1,000

11.10 การผลิตกระดาษทราย 500

11.11 การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 500

12

12.1 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 7,000

12.2 การผลิต การสะสม การบรรจุ หรือการขนสงกาซ

         ก. การผลิตการบรรจุกาซ 2,000

         ข. การสะสมการขนสงกาซ

            ชั้นที่ ๑ จํานวนไมเกินเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 1,000

            ชั้นที่ ๒ จํานวนตั้งแต ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 400

            ชั้นที่ ๑ จํานวนต่ํากวา ๕๐๐ กิโลกรัม 200

12.3 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสง น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

         ก. การผลิต การกลั่น น้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 10,000

         ข. การสะสม การขนสง น้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

             - ปริมาณจํานวนไมเกิน ๔๐๐ ลิตร 200

             - ปริมาณจํานวนไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 1,000

             - ปริมาณจํานวนเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 2,000

ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง

กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมีตาง ๆ
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ที่ บาท

12.4 การผลิต การสะสม การขนสง ถานหิน ถานโคก 10,000

12.5 การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 7 .1 1,000

12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท

หรือวัตถุที่คลายคลึง

         ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา 2,000

         ข. ใชเครื่องจักรตั้งแต ๒ แรงมาขึ้นไป 5,000

12.7 การโม สะสม หรือบดชัน 800

         ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 200

         ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 500

12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 1,000

12.9 การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 500

         ก. การผลิต 1,000

         ข. การลาง 500

12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 500

12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 4,000

12.12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 10,000

12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง

         ก. ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน ๒ เครื่อง 500

         ข. ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน ๓ - ๕ เครื่อง 1,000

         ค. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป 1,500

ประเภทกิจการ
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12.14 การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 2,000

12.15 การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 5,000

12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค

         ก. การผลิตการบรรจุ 5,000

         ข. การสะสม 1,000

         ค. การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 1,000

12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร 500

         ข. โดยใชเครื่องจักร 1,000

13

13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร

         ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา 300

         ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๒ - ๕ แรงมา 500

         ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๕ แรงมา 700

13.2 การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา

         ก. การผลิต 2,000

         ข. การซอม 500

13.3 การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 500

13.4 การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 300

13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 1,000

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา 1,000

13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม 500

13.8 การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 500

13.9 การกอสราง

         ก. มีคนงานต่ํากวา ๓๐ คน 1,000

         ข. มีคนงานตั้งแต ๓๐ คนขึ้นไป 1,500

13.10 กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 1,000

14

15 50

กิจการอื่น ๆ

คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตเปนไปตามขอ 1 ถึงขอ 13

คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต                                          ฉบับละ

ประเภทกิจการ



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ                                                                         . 
 

เขียนท่ี                                                        . 

วันท่ี                                                           . 
 

๑. ขาพเจา                                                          อายุ              ป สัญชาติ                . 

โดย                                                                                         ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม                                                                                                                    . 

ท่ีอยูเลขท่ี                หมูท่ี            ตรอก/ซอย                         ถนน                                        . 

แขวง/ตําบล                                เขต/อําเภอ                              จังหวัด                               .

หมายเลขโทรศัพท                                           ผูขออนุญาต 
 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี้ 

□ สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ                  ) 

□ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก                                                      . 

                                                                                                                                  . 

□ หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

□ ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

□ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

□ หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

□ เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

 ๑)                                                                                    . 

 ๒)                                                                                    . 
 

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)                                             ผูขออนุญาต 

                                                                      (                                             ) 

 

 

 

 

 

 

คําขอเลขท่ี        /        . 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี                          ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี                                          . 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน □ ครบ 

□ ไมครบ คือ 

           ๑)                                                                             . 

           ๒)                                                                             . 

           ๓)                                                                             . 

 

      (ลงชื่อ)                                             . 

                                                                      (                                             ) 

      ตําแหนง                                            . 
 

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

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี                          ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี                                          . 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน □ ครบ 

□ ไมครบ คือ 

           ๑)                                                                             . 

           ๒)                                                                             . 

           ๓)                                                                             . 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน        วัน 

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

      (ลงชื่อ)                                             . 

                                                                      (                                             ) 

      ตําแหนง                                            . 

 

 

 

 

 



 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ                                                        . 

เลมท่ี                  เลขท่ี             /               . 

(๑) เจาพนักงานท่ีอนุญาตให                                                        สัญชาติ                 . 

อยูบานเลขท่ี               หมูท่ี            ตรอก/ซอย                     ถนน                                          . 

ตําบล                                อําเภอ                                 จังหวัด                                          . 

โทรศัพท                                    . 

 ชื่อสถานประกอบกิจการ                                                  ประเภท                              . 

ตั้งอยูบานเลขท่ี               หมูท่ี            ตรอก/ซอย                     ถนน                                       . 

ตําบล                                อําเภอ                                 จังหวัด                                          . 

โทรศัพท                             โทรสาร                                       . 

 อัตราคาธรรมเนียมปละ                  บาท (                                          )  ตามใบเสร็จรับเงิน

เลมท่ี               เลขท่ี             ลงวันท่ี                                                         . 

(๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ 

บริหารสวนตําบลหม่ืนไวย 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

โดยมิอาจแกไข  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

      (๔.๑)                                                                                                          .

      (๔.๒)                                                                                                          . 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี                                                          . 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี                                                               . 
 

 

      (ลงชื่อ)                                                . 

                                                                (                                             ) 

      ตําแหนง                                            . 

                           เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี 

                ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

           (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

(มีตอดานหลัง) 



 

รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
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