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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ 
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ  ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๓  และ 
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญและนายอําเภอหนองบุญมาก   
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ  เร่ือง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญเม่ือพ้นกําหนด 
สิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ  เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราแล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ 
“ข้อกําหนดของท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ 
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“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของ  หรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

ข้อ  ๕  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมี 
การควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ   

(๑)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
 (๑.๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
(๒)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
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 (๒.๑)  การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นการฆ่าในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือ
ขายในตลาด 

(๓)  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  
การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  
น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

 (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า   
ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   
ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

 (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  หรือ
พืชอย่างอื่น   

 (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  
เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

 (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้   
วุ้นเส้น  เก๊ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

 (๓.๖)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 
 (๓.๗)  การผลิตไอศกรีม 
 (๓.๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  น้ําส้มสายชู  

ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 
 (๓.๙)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
 (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
 (๓.๑๑)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
 (๓.๑๒)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
(๔)  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๔.๑)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 



 หน้า   ๑๔๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๔.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย   
 (๔.๓)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 
(๕)  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๕.๑)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือ

ก๊าซ  หรือไฟฟ้า   
(๖)  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
 (๖.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๖.๒)  การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
 (๖.๓)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์   
 (๖.๔)  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี 
 (๖.๕)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
(๗)  กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๗.๑)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ดว้ยเคร่ืองจักร 
 (๗.๒)  การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
(๘)  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๘.๑)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 
 (๘.๒)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๘.๓)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(๙)  กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 
 (๙.๑)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๙.๒)  การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 

(๑๐)  กิจการเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 
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 (๑๐.๑)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๐.๒)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  

โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร   
(๑๑)  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
 (๑๑.๑)  การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนส่งก๊าซ 
 (๑๑.๒)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือการขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 (๑๑.๓)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

(๑๒)  กิจการอื่น ๆ 
 (๑๒.๑)  การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๒.๒)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๒.๓)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  เหลือใช้ 
ข้อ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๗  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา   
สถานเล้ียงเด็ก  หรือสถานท่ีอื่นใดท่ีต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ  ซึ่งต้องไม่อยู่ใน
ระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  รวมทั้งตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย 

ข้อ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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(๑)  ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน  มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง  และการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓)  ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็นและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๐  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
(๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการ

ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๓)  กรณีที่มูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ  ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ 

ของโรคติดตอ่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
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ข้อ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ 
ว่าด้วยสถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ  ๑๓  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน  
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ  ๑๔  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
(๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง  
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ 
ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือ 
วัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ  ๑๗  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ 
พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
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(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญประกาศกําหนด   
ข้อ  ๑๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ต้องรักษาสถานประกอบกิจการให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ  และทําความสะอาดกวาดล้าง

สถานที่ประกอบกิจการให้สะอาดทุกวัน 
(๒)  ต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่และตามกําหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต 
(๓)  ต้องรักษาเคร่ืองมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าเศษวัตถุ

หรือวัตถุแห่งการค้านั้นจัดใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง  แมลงวันและสัตว์อื่น ๆ 
(๔)  ต้องรักษาสถานท่ีอย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน  ยุง  และสัตว์นําโรคอื่น ๆ 
(๕)  ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
(๖)  ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(๗)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

เข้าตรวจสถานท่ีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันควร  เม่ือได้รับแจ้ง
ความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

ข้อ  ๒๐  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  หรือเ ง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืน  คําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้ง
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๑  ในการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๒๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไป
ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๐  ให้ใช้ไดส้ําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ  ๒๒  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญเท่านั้น 

การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามอัตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ข้อ  ๒๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม 
คร้ังต่อไป 



 หน้า   ๑๔๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๒๕  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลไทยเจริญ 

ข้อ  ๒๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ .  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๙  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า   ๑๔๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบังคับนี้  หรือเง่ือนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๓๐  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 
ทําการของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  
หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๓๑  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ  ๓๓  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๓๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุย  สิริวังทอง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
 อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท)  
๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

๑.๑ การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
(๑) การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

ก. จํานวนตั้งแต  ๓๐ - ๕๐  ตัว 
ข. จํานวนตั้งแต  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 
ค. จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ – ๒๐๐  ตัว 
ง. จํานวนตั้งแต  ๒๐๑ – ๓๐๐  ตัว 
จ. จํานวนตั้งแต  ๓๐๐ – ๕๐๐  ตัว      
ฉ. ถัดจาก ๕๐๐ ตัว  คิดตัวละ  

  
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐ บาท แตไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) การเลี้ยงสุกร     
ก. จํานวนตั้งแต  ๓๐ - ๕๐  ตัว 
ข. จํานวนตั้งแต  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 
ค. จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ – ๒๐๐  ตัว 
ง. จํานวนตั้งแต  ๒๐๑ – ๓๐๐  ตัว 
จ. จํานวนตั้งแต  ๓๐๐ – ๕๐๐  ตัว      
ฉ. ถัดจาก  ๕๐๐  ตัว  คิดตัวละ   

 
 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๕ บาท แตไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

(๓) การเลี้ยงแพะ  แกะ 
ก. จํานวนตั้งแต  ๓๐ - ๕๐  ตัว 
ข. จํานวนตั้งแต  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 
ค. จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ – ๕๐๐  ตัว      
ง. ถัดจาก  ๕๐๐  ตัว  คิดตัวละ   

  
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓ บาท แตไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

(๔) การเลี้ยงหาน  เปด  ไก   
ก. จํานวนตั้งแต  ๖๐ – ๑๐๐  ตัว 
ข. จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ – ๕๐๐  ตัว 
ค. จํานวนตั้งแต  ๕๐๑ – ๒,๐๐๐  ตัว 
ง. จํานวนตั้งแต  ๒,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  ตัว 
จ. ถัดจาก  ๕,๐๐๐  ตัว  คิด  ๑๐,๐๐๐  ตัว/๕๐๐ บาท   

  
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๕๐๐ บาท แตไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

(๕) การเลี้ยงสัตวปก  สัตวบก  สัตวน้ํา  นอกเหนือจากท่ีระบุใน (๑) – (๔) ๑,๐๐๐ 

 



- ๒ - 
 

ลําดับท่ี รายการ 
 อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท)  
๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

๒.๑ การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนการฆาในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  
หรือขายในตลาด   

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย
อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

  

๓.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  
ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

 ๒๐๐ 

๓.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   
ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  
น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
ท่ีคลายคลึงกัน 

 ๓๐๐ 

๓.๓ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม  
หรือพืชอยางอ่ืน   

 ๒๐๐ 

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

 ๓๐๐ 

๓.๕ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  
เตาหู  วุนเสน  เก๊ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 ๒๐๐ 

๓.๖ การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ  ๒๐๐ 
๓.๗ การผลิตไอศกรีม 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

  
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๓.๘ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุ เอทิลแอลกอฮอล   สุรา  เบียร  ไวน  
น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 ๑,๐๐๐ 

๓.๙ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  ๕๐๐ 
๓.๑๑ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร  ๑,๐๐๐ 
๓.๑๒ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
๔.๑ การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

ก. โดยใชเครื่องจักรต่ํากวา  ๒๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๒๑ – ๑๐๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๑๐๑  แรงมาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 
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ลําดับท่ี รายการ 
 อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท)  
๔.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   

      ก. การสะสมปุยพ้ืนท่ีนอยกวา  ๕๐  ตารางเมตร 
      ข. การสะสมปุยพ้ืนท่ีตั้งแต  ๕๑ – ๑๐๐  ตารางเมตร 
      ค. การสะสมปุยพ้ืนท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
      ง. การผลิตปุย 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๔.๓ การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด ๕๐๐ 
๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

๕.๑ การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  
หรือกาซ  หรือไฟฟา   

๑,๐๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
๖.๑ การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต ๕๐๐ 
๖.๒ การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  
หรือเครื่องกล 

ก. ซอมรถยนต  เคร่ืองยนต  เคร่ืองจักร 
ข. ซอมรถจักรยานยนต 

 
 
 

๓๐๐ 
๑๐๐ 

๖.๓ การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   ๓๐๐ 
๖.๔ การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

ก. การผลิต 
ข. การสะสม  การจําหนาย 
ค. การซอม  การอัด 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

๖.๕ การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 
ก. รถจักรยาน   
ข. รถจักรยานยนต  รถสามลอเคร่ือง 
ค. รถยนต 

 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  
๗.๑ การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

ก. โดยใชเคร่ืองจักรนอยกวา  ๕  แรงมา 
ข. โดยใชเคร่ืองจักรตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๗.๒ การเผาถาน  หรือการสะสมถาน ๒๐๐ 
๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

๘.๑ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา    
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

หองละ ๑๐๐ บาท 
แตไมเกิน  

๑๐,๐๐๐ บาท 
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ลําดับท่ี รายการ 
 อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท)  
๘.๒ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๑๐๐ 

๘.๓ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๓๐๐ 
๙ กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ  

๙.๑ การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต       
๕  เครื่องข้ึนไป 

๓๐๐ 

๙.๒ การซัก  อบ  รีด  อัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
๑๐ กิจการเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๐.๑ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐.๒ การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  
ดูด  โม  บด  หรือยอย  ดวยเครื่องจักร   

ก. น้ําหนักนอยกวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม   
ข. น้ําหนักตั้งแต  ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
ค. น้ําหนักมากกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

 
 

๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ  

๑๑.๑ การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนสงกาซ 
ก. การผลิต  การบรรจ ุ
ข. การสะสมต่ํากวา  ๕๐๐  กิโลกรัม 
ค. การสะสมตั้งแต  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
ง. การสะสมมากกวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 
จ. การขนสง 

 
๒,๐๐๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑.๒ การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือการขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

ก. การผลิต  การกลั่น  การขนสง 
ข. การสะสมไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร 
ค. การสะสมเกินกวา  ๑๐๐  ลติรข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 
ง. การสะสมมากกวา  ๑,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 
๓,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑๑.๓ การผลิต  สะสม  บรรจุ  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

ก. การผลิต  การบรรจุ   
ข. การสะสม 
ค. การขนสง 

 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
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ลําดับท่ี รายการ 
 อัตราคาธรรมเนียม  

ตอป (บาท)  
๑๒ กิจการอ่ืน ๆ  

๑๒.๑ การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   
หรืออุปกรณไฟฟา 

ก. การผลิต   
ข. การซอม 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

๑๒.๒ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๑๐๐ 
๑๒.๓ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลว  เหลือใช ๓๐๐ 

 
 
 


