
 หนา   ๑๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง 
เรื่อง   ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติวาดวยควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

องคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง   

และนายอําเภอบานหมี่  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง  เรื่อง  ควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึงตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของ  หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น   

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดการจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางแสง”  หมายความวา  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางความรอน”  หมายความวา  สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการ  ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “ของเสียอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย  มีสาร 

หรือส่ิงอื่นใด  ที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําให 

มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่ งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในทองถิ่น 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

    (๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
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    (๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

    (๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด 

    (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

    (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนท่ียังมิไดแปรรูป 

    (๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

    (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ   ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

    (๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

    (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิมหรือซอสปรุง 

    (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

ปลาเจา  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  ตุม  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

    (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
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    (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่นๆ  ที่คลายคลึงกัน 

    (๗) การผลิตบะหมี่   มักกะโรนี  สปาเกตตี   พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

    (๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

    (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑) การผลิตไอศกรีม 

   (๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไมเครื่องดื่มชนิดตาง 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  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

   ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

    (๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
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    (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบู

ที่ใชกับรางกาย 

    (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  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาต 

ใน  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   ๒๐๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  ๖  (๑) 

    (๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือสารกันสนิมยานยนต 

    (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  แตง สําเร็จ ส่ิงของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ซานออย 

    (๔) การอบไม 

    (๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

    (๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

    (๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

    (๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 



 หนา   ๒๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

    (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

    (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

    (๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต  ๙  (๑) 

   (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ 

   (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 



 หนา   ๒๐๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยที่กระตุก 

    (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) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

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

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

    (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

    (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

    (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

    (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 



 หนา   ๒๐๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

    (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัว 

ทําละลาย 

    (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

    (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือภัณฑปโตรเลียม 

    (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

    (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๗  (๑) 

    (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

    (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

    (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน 

การผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 



 หนา   ๒๐๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     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  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม 

    (๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

    (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

  (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

  (๑๓) การผลิต  สะสม  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

ขอ  ๖ ผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองควบคุมภายในทองถิ่นตองดําเนินการ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกาํหนดตามขอบญัญตัินี ้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศ

กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในทองท่ีท่ีกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวย   

การควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  สถานประกอบกิจการท่ีเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 



 หนา   ๒๐๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการปฏิบัต ิ

เกี่ยวกบัการดแูลหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนนิกิจการ 

และมาตรการปองกันอนัตรายตอสุขภาพ 

 

สวนที ่ ๑ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ    ๗ สถานประกอบกิจการจะตองอยูหางจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา   

สถานเล้ียงเด็ก  สถานดูแลผูสูงอายุ  หรือผูปวยพักฟน  หรือผูพิการ  หรือสถานที่อื่นใดที่ตองมีการคุมครอง

สุขภาพของประชาชนเปนพิเศษ  ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  

หรือจะตองมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะ 

และประเภทของสถานประกอบกิจการ  ท้ังนี้  ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

ขอ    ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะ

ประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทางหนีไฟ  บันใดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน  ใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

ขอ    ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบายอากาศ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ี

กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให

อยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๑ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 



 หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ

ของมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น 

อยูเสมอ 

   (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  

และตองดําเนินการใหถูกตอง  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓)  กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒ สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให 

มีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด  ดวยวิธีท่ีเหมาะสม  เพ่ือไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการดําเนินการ 

ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายวาดวยการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  สถานประกอบกิจการนั้นตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายดังกลาว

กําหนด 

ขอ  ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหารหรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงานตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

อาหารที่กําหนดตามขอบัญญัติทองถิ่น  รวมทั้งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  ปลอดภัย   

เปนสัดสวน  และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  

และไมกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๖ สถานประกอบการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดท่ีมีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑคุณภาพน้ํา

บริโภคของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวันรวมทั้งจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด

และปราศจากส่ิงปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ําดื่ม

ตองไมเกิดการปนเปอนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงที่อันตรายตอสุขภาพ 



 หนา   ๒๑๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๗ สถานประกอบกิจการตอง จัดใหมีน้ํ า ใช ท่ีมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม 

ตอการประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้  ไมรวมถึงน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต 

 

สวนที ่ ๒ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  และการปองกันเหตุรําคาญ 

 

ขอ  ๑๘ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีการดําเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ 

ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงาย 

ไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๐ สถานประกอบกิจการท่ีผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย   

หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่ชําระรางกายฉุกเฉิน  และที่ลางตาฉุกเฉิน 

ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ 

ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๒๑ สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณเครื่องมือ  หรือเครื่องจักรที่มีสภาพท่ีปลอดภัย

สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการ  และตองมีการติดตั้งในลักษณะท่ีแข็งแรง  มั่นคง   

และปลอดภัย  โดยมีระบบปองอนัตรายและปายคําเตอืนหรอืคําแนะนําในการปองกันอันตรายจากอปุกรณ  

เครื่องมือ  หรือเครื่องจักร  ทั้งนี้  การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ  เครื่องมือหรือเครื่องจักรตอง 

เปนระเบียบไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงานและตองมีการดูแล  ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูใน

สภาพดีตลอดเวลา 

ขอ  ๒๒ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย  

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๓ สถานประกอบกิจการใดท่ีประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษ 

ทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความรอน  มลพิษทางความส่ันสะเทือน   

ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมปองกันมิใหเกิด 



 หนา   ๒๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณ

ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น 

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๒๔ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น     

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ขอ  ๒๕  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ) 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๒๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูอนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณา

แลวเสร็จ  พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๒๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  (หรือตามที่ เห็นสมควร)   

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๒๘ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 



 หนา   ๒๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรอืขอบัญญตันิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๓๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันเปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

 

ขอ  ๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียม 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน



 หนา   ๒๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๓๗  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

กัลยา  จรเจรญิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางพ่ึง 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

กลุม ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม   
(บาท) 

๑ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง  
 (๑)  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

  (๑.๑)  การเพาะพันธุสัตว 
      (๑.๑.๑)  การเพาะพันธุสัตวขนาดเล็ก 
      (๑.๑.๒)  การเพาะพันธุสัตวขนาดใหญ 
  (๑.๒)  การเลี้ยงสัตว 
      (๑.๒.๑)  การเลี้ยงสัตวขนาดเล็ก 
      (๑.๒.๒)  การเลี้ยงสัตวขนาดใหญ 
  (๑.๓)  การอนุบาลสัตว 
      (๑.๓.๑)  การอนุบาลสัตวขนาดเล็ก 
      (๑.๓.๒)  การอนุบาลสัตวขนาดใหญ 

 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 (๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  
ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  
หรือไมก็ตาม 

๓๐๐ 

๒ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ  
 (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด 
  (๑.๑)  การฆาสัตวขนาดใหญ  ไดแก  มา  โค  กระบือ 
      (๑.๑.๑)  จํานวน  ๒๐  –  ๑๐๐  ตัว 
      (๑.๑.๒)  จํานวน  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 
  (๑.๒)  การฆาสัตวขนาดเล็ก  ไดแก  สุกร  แพะ  แกะ  ไก  เปด  หาน 
      (๑.๒.๑)  จํานวน  ๒๐  –  ๑๐๐  ตัว 
      (๑.๒.๒)  จํานวน  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป   

 
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว ๒๐๐ 

 (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๒๐๐ 

 (๔)  การเค่ียวหนัง ๑๐๐ 

 (๕)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  

เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

๒๐๐ 



 

 

กลุม ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว
หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ
สวนประกอบของอาหารสัตว 

๓๐๐ 

 (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง ๓๐๐ 
๓ กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องมือ  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

 (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  
เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ 

๒๐๐ 

 (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  
ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  
น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูด ู ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน   

๒๐๐ 

 (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  
ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน 

๑๐๐ 

 (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  
บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียวกวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยางเผา  หรือวิธี
อ่ืนใด 

๑๐๐ 

 (๕)การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น ๑๐๐ 
 (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
๑๐๐ 

 (๗)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   
ท่ีคลายคลึงกัน 

๑๐๐ 

 (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ ๑๐๐ 
 (๙)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํามันสัตว ๑๐๐ 
 (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
๒๐๐ 

 (๑๑)  การผลิตไอศกรีม ๑๐๐ 
 (๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ ๒๐๐ 
 (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  ๒๐๐ 
 (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 
๒๐๐ 

 (๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๓๐๐ 
 (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจ ุ หรอืขนสงน้ําแข็ง ๒๐๐ 
 (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
๒๐๐ 

 (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 

๒๐๐ 

 (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร ๓๐๐ 

๒ 



๓ 

 

กลุม ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม ๒๐๐ 
 (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ ๑๐๐ 
 (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๒๐๐ 
 (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๓๐๐ 
 (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

๔ กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด 

 

 (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา ๓๐๐ 
 (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
๒๐๐ 

 (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลติภัณฑจากสําลี ๒๐๐ 
 (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๒๐๐ 
 (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํา  ยาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความ

สะอาดตาง ๆ 
๒๐๐ 

๕ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  
 (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช ๒๐๐ 
 (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ ๒๐๐ 
 (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือ

แปงอ่ืน ๆในทํานองเดียวกัน 
๒๐๐ 

 (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม ๓๐๐ 
 (๕)  การผลิตยาสูบ ๒๐๐ 
 (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช ๒๐๐ 
 (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย ๓๐๐ 
 (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช ๒๐๐ 
 (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด ๓๐๐ 

๖ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร  
 (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ

ดวยโลหะหรือแร 
๕๐๐ 

 (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

๕๐๐ 

 (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวย
เครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต  ๖  (๑) 

๓๐๐ 

 (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ
โลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

๓๐๐ 

 (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

๓๐๐ 



๔ 

 

กลุม ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร ๕๐๐ 

๗ กิจการท่ีเก่ียวกับยายยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
 (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต ๒๐๐ 
 (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๓๐๐ 
 (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับ  อากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  
หรือเครื่องกล 

๒๐๐ 

 (๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง 
ยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๓๐๐ 

 (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต ๓๐๐ 
 (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ 
 (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือศูนยถวงลอ ๒๐๐ 
 (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช ๒๐๐ 
 (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 
๒๐๐ 

๘ กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ  
 (๑)  การผลิตไมขีดไฟ ๒๐๐ 
 (๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 
 (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ซานออย 
๓๐๐ 

 (๔)  การอบไม ๒๐๐ 
 (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป ๒๐๐ 
 (๖)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ ๒๐๐ 
 (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๒๐๐ 
 (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน ๑๐๐ 

๙ กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  
 (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
๒๐๐ 

 (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๑๐๐ 
 (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

๑๐๐ 

 (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน
การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑๐๐ 



๕ 

 

กลุม ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ
ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

 (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

 (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐ 
 (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ 

 (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  
เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

๕๐๐ 

 (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑๐๐ 

 (๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๓๐๐ 
 (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๓๐๐ 
 (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม ๓๐๐ 
 (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๑๐๐ 
 (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๕๐๐ 
 (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
๕๐๐ 

 (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๓๐๐ 
 (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๓๐๐ 
 (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๓๐๐ 
 (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 
๕๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ  
 (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือผาทอดวยก่ีกระตุก ๓๐๐ 
 (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห ๒๐๐ 
 (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
 (๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 
 (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 
 (๖)  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐ 
 (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 
 (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐ 
๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

 (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา ๒๐๐ 



๖ 

 

กลุม ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

 (๓)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ 

 (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  
ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 
ใน  ๑๑  (๒) 

๑,๐๐๐ 

 (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 
 (๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ๑,๐๐๐ 
 (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน ๕๐๐ 
 (๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีเปนแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๕๐๐ 
 (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๓๐๐ 
 (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย ๓๐๐ 
 (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๓๐๐ 
 (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอ่ืนใดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 
๓๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ  
 (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 
๑,๐๐๐ 

 (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ ๕๐๐ 
 (๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม ๑,๐๐๐ 
 (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถายโคก ๕๐๐ 
 (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) ๓๐๐ 
 (๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๓๐๐ 

 (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน ๕๐๐ 
 (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๓๐๐ 
 (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร ๓๐๐ 
 (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 
๓๐๐ 

 (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓๐๐ 
 (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ 
 (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง ๓๐๐ 
 (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 
๑,๐๐๐ 

 (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๕๐๐ 
 (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๓๐๐ 
 (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว ๒๐๐ 



๗ 

 

กลุม ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

 (๑)  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

 (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา 

๒๐๐ 

 ๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑๐๐ 

 (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร ๑๐๐ 

 (๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๒๐๐ 

 (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา ๓๐๐ 

 (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

๒๐๐ 

 (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๓๐๐ 

 (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๕๐๐ 

 (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค ๓๐๐ 

 (๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง ๕๐๐ 

 (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๓๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบคําขอรับอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

 

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

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

 

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

โดย..................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี..............................หมู............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................ 

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

หมายเลขโทรศัพท...................................................................ผูขออนุญาต 

  ๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี ้

           สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ) 

                              สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก...................................................... 

                              หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

                              ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

                              สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

                              หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

                              เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

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

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

  ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

คําขอเลขท่ี.........../......... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน          ครบ   

                                                 ไมครบ  คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน          ครบ 

                                                 ไมครบ  คือ 

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

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

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

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.....วันนับตั้งแตวันนี้

เปนตนไป 

 

 

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

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

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



 
ใบอนุญาต 

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

เลมท่ี..........เลขท่ี........../............. 
(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...............................................................สัญชาติ..................... 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..........ตําบล............................อําเภอ.............................จังหวดั........................ 
หมายเลขโทรศัพท..................................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวดั....................... 
หมายเลขโทรศัพท.................................................... 
 อัตราคาธรรมเนียมปละ...............................บาท (.............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี..........เลขท่ี.................ลงวันท่ี................................................. 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวนตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน 
ขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
(๔.๑)......................................................................................................................................... 
(๔.๒)......................................................................................................................................... 

 (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี........เดือน.............................พ.ศ................. 
 (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ.................... 
 

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

                            เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ    

       ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
  (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

 

(มีตอดานหลัง) 

 

 



รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
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