
 หน้า   ๑๕๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๓๐๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี 
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  
โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีและนายอําเภอกันตัง  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  เร่ือง  กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

__________________________ 

ข้อ  ๕  ในข้อบัญญัตินี้ 
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  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการที่
ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

หมวด  ๒ 
กิจการที่ต้องควบคุม 

_____________________________ 

ข้อ  ๖  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลควนธานี 

  (๑)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
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     (๑.๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

   (๑.๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ

ในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

   (๒.๑)  การฆ่าสัตว์  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  

หรือขายในตลาด 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 

   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

   (๒.๔)  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 

   (๒.๕)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์  หรือพืช  

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 

  (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  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  

หรือพืชอย่างอื่น 
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    (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  

นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

    (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

    (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

    (๓.๗)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   

ที่คล้ายคลึงกัน 

    (๓.๘)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 

    (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 

   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองดื่มอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
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   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 

  (๔)  กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์   

ทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง  รวมทั้ง 

สบู่ที่ใช้กับร่างกาย 

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ  

  (๕)  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้งอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม

    (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 

   (๕.๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช 

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 

  (๖)  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ

ด้วยโลหะหรือแร่ 
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   (๖.๒)  การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร

หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)  

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 

  (๗)  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการ

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล

ดังกล่าวด้วย 

   (๗.๕)  การล้าง  ขดัสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี 

   (๗.๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

   (๗.๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

   (๗.๙)  การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า 

  (๘)  กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
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   (๘.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้  หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 

   (๘.๔)  การอบไม้ 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 

   (๘.๖)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

  (๙)  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้ 

บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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    (๙.๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

     (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 

  (๑๐)  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 

   (๑๐.๑)  การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 

   (๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 

    (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ 
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    (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 

    (๑๐.๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 

 (๑๑)  กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

    (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

    (๑๑.๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร 

    (๑๑.๓)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

    (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒)   

    (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

    (๑๑.๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ   

    (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

    (๑๑.๘)  การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

    (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าแก้ว 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

   (๑๑.๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

 (๑๒)  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 

     (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 

     (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

     (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 

     (๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 
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     (๑๒ .๖)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

     (๑๒.๗)  การโม่  สะสม  บดชัน 

     (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบด้วยวัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๐.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๐.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๐.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 

   (๑๐.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 

   (๑๐.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๐.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๐.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 (๑๓)  กิจการอื่น  ๆ 

     (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 

     (๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

     (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 



 หน้า   ๑๖๙ 
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     (๑๓.๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

     (๑๓.๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

     (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 

     (๑๓.๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค 

     (๑๓.๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

     (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

ข้อ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย

การผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย

เป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการที่เก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

 

หมวด  ๓ 

สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 
__________________________________________ 

ข้อ  ๘  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะต้อง

ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  

โรงพยาบาลชุมชน  สถานีอนามัย  หรือหน่วยงานราชการ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี

กําหนดเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน 

ข้อ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  ต้องเป็นอาคารที่ม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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    บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางมีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

    (๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

    (๓)  ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด

อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉินที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็นและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดขององค์ประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 

ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องมีการจัดเก็บรวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๒  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ

โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ  ๑๓  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย

สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
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ข้อ  ๑๔  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน

และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

 
หมวด  ๔ 

การชีวอนามัยและความปลอดภัย 
_________________________________ 

ข้อ  ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๖  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 

      (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย

หกเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ

ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

      (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

หมวด  ๕ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
____________________________ 

ข้อ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

คนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
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หมวด  ๖ 
ใบอนุญาต 

____________________ 

ข้อ  ๑๘  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน

กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ  ๑๙  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า

จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

      (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

      (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

      (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

      (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีประกาศกําหนด 

ข้อ  ๒๐  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๒๑  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 

ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ง 

แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้านับแต่วันได้รับคําขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 

ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๒  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  ด้วย 

ข้อ  ๒๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณทีี่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุสําหรับกรณีที่ เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตทําตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้ 

เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  

เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ

ค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๒๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลควนธานี 



 หน้า   ๑๗๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๓๐๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ  ๒๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญให้ผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

      (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

      (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๒๗  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ถือปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้

เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้

ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๘  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

      (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

      (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

      (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข 

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  

และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หน้า   ๑๗๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๓๐๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ  ๒๙  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ ไม่พบผู้ รับใบอนุญาตหรือผู้ รับใบอนุญาตไม่ยอมรับรับคําสั่งดังกล่าว   

ให้ส่งคําสั่งโดยตรงทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ

สํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่

คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๓๐  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

_____________________ 

ข้อ  ๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

บทเฉพาะกาล 

_________________ 

ข้อ  ๓๒  ให้ผู้ซึ่งประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามลักษณะในข้อ  ๖  โดยไม่ได้รับ

ใบอนุญาตอยู่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นิวัฒน์  ชลธาร 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี 
 



  
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนธานี 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง 

(๑) การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว 
    ก.  จํานวน  ๑๑ –  ๒๐  ตัว  
    ข.  จํานวนตั้งแต  ๒๑ –  ๔๐  ตัว 
    ค.  จํานวนตั้งแต  ๔๑ –  ๖๐  ตัว 
    ง.  จํานวนตั้งแต  ๖๑ – ๑๐๐  ตัว 
    จ.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 การเลี้ยงสุกร 
    ก.  จํานวน  ๑๑ - ๒๐  ตวั 
    ข.  จํานวนตั้งแต  ๒๑ –  ๔๐  ตัว 
    ค.  จํานวนตั้งแต  ๔๑ –  ๖๐  ตัว 
    ง.  จํานวนตั้งแต  ๖๑ – ๑๐๐  ตัว 
    จ.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป  

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  หรือสัตวปกอ่ืน 
    ก.  จํานวน  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 
    ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ – ๓๐๐  ตัว 
    ค.  จํานวนตั้งแต  ๓๐๑ – ๕๐๐  ตัว 
    ง.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตวั 
    จ.  จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐  ตัว 
    ฉ.  จํานวนตั้งแต  ๕,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 การเลี้ยงจระเข 
    ก.  จํานวน  ๑ – ๑๐  ตัว 
    ข.  จํานวน  ๑๑  ตัวข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท 
    ก.  มีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๑ – ๕  ไร 
    ข.  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๕  ไร  แตไมเกิน  ๑๐  ไร 
    ค.  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐  ไรข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
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ลําดับ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ 

    ก.  จํานวน  ๑๑ – ๑๐๐  ตัว 

    ข.  จํานวน  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

 การเลี้ยงแมลงทุกประเภท 

    ก.  มีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕  ตารางเมตร 

    ข.  มีพ้ืนท่ีเกินกวา ๕ ตารางเมตร  แตไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

    ค.  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

- 

- 

- 

 การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  หรือสัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ 

นอกจากท่ีบัญญัติไวในเบื้องตนเพ่ือการคา 

๕๐๐ - 

 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

    ก.  จํานวน  ๑๐ – ๒๐  ตวั 

    ข.  จํานวน  ๒๑ – ๕๐  ตวั 

    ค.  จํานวนตั้งแต  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 

    ง.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ – ๕๐๐  ตัว 

    จ.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  ตัวข้ึนไป 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  

ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  

หรือไมก็ตาม 

๒,๐๐๐ - 

๒.  กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

(๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด 

    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 

    ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 

 

๓๐๐ 

๖๐๐ 

 

 

- 

- 

(๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว ๕๐๐ - 

(๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ - 

(๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว ๕๐๐ - 
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(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  
กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  

ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา  

    ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

๕๐๐ 

 
 

 
- 
- 

- 

(๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว  

หรือพืช   หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ
สวนประกอบของอาหารสัตว 
    ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา  

    ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒ แรงมา แตไมเกิน  
        ๕  แรงมา 
    ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕ แรงมาข้ึนไป 

 

 
 

๑๐๐ 

๒๐๐ 
 

๕๐๐ 

 

 
 
- 

- 
 
- 

(๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง ๕๐๐ - 

๓.  กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  
เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

 
 
- 

- 

(๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก    
ปลารา  ปลาเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  

น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ  
ท่ีคลายคลึงกัน 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
 

 
 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

 
 

 
 
- 

- 

(๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน 

๒๐๐ - 

(๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  
บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  

หรือวิธีอ่ืนใด 

๒๐๐ - 
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(๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
๑๐๐ 

๒๐๐ 

 
- 

- 

(๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 

 
- 
- 

(๗) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   
ท่ีคลายคลึงกัน 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 
 
- 

- 

(๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 

    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 

- 
- 

(๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 

- 
- 

(๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  
ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 
 
- 

- 

(๑๑) การผลิตไอศกรีม 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
๑๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 

- 

(๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ ๕๐๐ - 

(๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 

- 

(๑๔) การผลิต  สะสม   หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

๑,๐๐๐ - 
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(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องดื่มอัตโนมัติ 

    ก.  ผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

    ข.  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

 

๕๐๐ 

๑๐๐ 

 

- 

- 

(๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

    ก.  ผลิต 

    ข.  สะสม  แบงบรรจุ  หรอืขนสง 

 

๕๐๐ 

๑๐๐ 

 

- 

- 

(๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 

 

๑๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

- 

- 

(๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ

ภาชนะอ่ืนใด 

    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

- 

- 

(๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร ๕๐๐ - 

(๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 

๑๐๐ 

๕๐๐ 

 

- 

- 

(๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 

 

 

- 

- 

(๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๑,๐๐๐ - 

(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

    ก.  ขนาดไมเกิน  ๒๐  ฟุต 

    ข.  ขนาดเกินกวา  ๒๐  ฟุต แตไมเกิน  ๔๐  ฟุต 

    ค.  ขนาดเกิน  ๔๐  ฟุตข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

(๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
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๔.  กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ  ทําความสะอาด 

(๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
    ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
    ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน   
        ๕  แรงมา 
    ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
 
- 

(๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  
รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
    ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
    ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน   
        ๕  แรงมา 
    ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 

(๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภณัฑจากสําลี 
    ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
    ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน   
        ๕  แรงมา 
    ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
 
- 

(๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
    ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
    ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน   
        ๕  แรงมา 
    ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
 
- 

(๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความ
สะอาดตาง ๆ 
    ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
    ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน   
        ๕  แรงมา 
    ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 
 

๕.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 

(๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 
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(๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
    ก.  การลาง  การอบ  และการรม 
    ข.  การสะสมยางดิบ 
         -  ไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน 
         -  เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน 
         -  เกิน  ๒,๐๐๐  กิโลกรัม แตไมเกิน  ๓,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน 
         -  เกิน  ๓,๐๐๐  กิโลกรัม แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน 
         -  เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

(๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือ
แปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ - 

(๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

(๕) การผลิตยาสูบ 
    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

(๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช ๒๐๐ - 

(๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
    ก.  การผลิต 
          - ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕ แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
          - ผลิตโดยใชเครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
    ข.  การสะสมปุย  จํานวน  ๕  ตันข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

(๘) การผลิตเสนใยจากพืช ๔๐๐ - 

(๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  
ขาวโพด 

๔๐๐ - 

๖.  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 

(๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร 
    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน 
         ๕  แรงมา 
    ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

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

๑,๐๐๐ - 

(๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต ใน  ๖ (๑)  
    ก.  ประเภทครัวเรือน 
    ข.  ประเภทอุตสาหกรรม 

 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

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

๕๐๐ - 

(๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 
    ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
    ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน 
         ๕  แรงมา 
    ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 

(๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร ๑,๐๐๐ - 

๗.  กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

(๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต ๕๐๐ - 

(๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๑,๐๐๐ - 

(๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ี เปนสวนประกอบของยานยนต  
เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

๕๐๐ - 

(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
    ก.  รถจักรยานยนต 
    ข.  รถยนต 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
- 
- 

(๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต ๓๐๐ - 

(๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
    ก.  ผลิต 
    ข.  สะสม  จําหนาย  ซอม  อัดแบตเตอรี่ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
- 
- 
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(๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 
    ก.  รถจักรยานยนต 
    ข.  รถยนต 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
- 
- 

(๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช ๒๐๐ - 

(๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ี เปน
สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

๑,๐๐๐ - 

๘.  กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ 

(๑) การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 

(๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
    ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒.๕  แรงมา 
    ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒.๕  แรงมา  แตไมเกิน 
         ๕  แรงมา 
    ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป   

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

(๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือ
ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 
    ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
    ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน 
         ๕  แรงมา 
    ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 

(๔) การอบไม ๑,๐๐๐ - 

(๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป ๑,๐๐๐ - 

(๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวย
กระดาษ 
    ก.  สถานท่ีผลิตมีเครื่องจักรรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
    ข.  สถานท่ีผลิตมีเครื่องจักรรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน 
         ๕  แรงมา 
    ค.  สถานท่ีผลิตมีเครื่องจักรรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 

(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๕๐๐ - 

(๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
    ก.  เผาถาน 
    ข.  สะสมถาน  ๓๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
- 
- 
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๙.  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 

(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

๑,๐๐๐ - 

(๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๑,๐๐๐ - 

(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  ๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

๕๐๐ - 

(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน
การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไว เ พ่ือ
ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
    ก.  ไมเกิน  ๑๐  หอง 
    ข.  ตั้งแต  ๑๑ – ๒๐  หอง 
    ค.  ตั้งแต  ๒๑  หองข้ึนไป 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 

(๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
    ก.  ไมเกิน  ๑๐  หอง 
    ข.  ตั้งแต  ๑๑ – ๒๐  หอง 
    ค.  ตั้งแต  ๒๑  หองข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐ - 

(๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  
คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ - 

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

๑,๐๐๐ - 

(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ - 

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 
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(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๕๐๐ - 

(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐ - 

(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 
    ก.  สวนสนุก 
    ข.  โบวลิ่ง 
    ค.  ตูเกม  ไมเกิน  ๓  ตู 
    ง.  ตูเกม  เกิน  ๓  ตูข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 

(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
    ก.  ไมเกิน  ๕  เครื่อง 
    ข.  เกิน  ๕  เครื่องข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐ - 

(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ - 

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๑,๐๐๐ - 

(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๑,๐๐๐ - 

(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๑,๐๐๐ - 

(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยง  หรือ     
รับฝากสัตวชั่วคราว 

๑,๐๐๐ - 

๑๐.  กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 

(๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
    ก.  การทอผาดวยเครื่องจักร 
    ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุก ตั้งแต  ๕ – ๑๐  ก่ี 
    ค.  การทอผาดวยก่ีกระตุก เกิน  ๑๐ ก่ีข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
- 
- 
- 

(๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห ๕๐๐ - 

(๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

(๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

(๕) การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๓๐๐ - 

(๖) การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐ - 

(๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐ - 
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(๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐ - 

๑๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 

(๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ - 

(๓) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง 

๑,๐๐๐ - 

(๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  
ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 
    ก.  ไมเกิน  ๓  ตัน 
    ข.  เกิน  ๓ ตัน  แตไมเกิน  ๕  ตัน 
    ค.  เกิน  ๕  ตันข้ึนไป 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 

(๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

(๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ     ๕๐๐ - 

(๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน ๕๐๐ - 

(๘) การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๕๐๐ - 

(๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๕๐๐ - 

(๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาแกว ๕๐๐ - 

(๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐ - 

(๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือ
วัตถุอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖ (๕) 

๕๐๐ - 

๑๒.  กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

(๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร
ตัวทําละลาย 
    ก.  การผลิต  การบรรจุ 
    ข.  การสะสม  การขนสง 

 
 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
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ลําดับ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

(๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 
    ก.  การผลิต  การบรรจุกาซ 
    ข.  การสะสม  การขนสงกาซ 

 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

(๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
    ก.  การผลิต  การกลั่น  ปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
    ข.  การสะสม  การขนสง 

          - ปริมาณจํานวนไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร 
          - ปริมาณจํานวนเกิน  ๒๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 

 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
 

- 
- 

(๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 
    ก.  การผลิต 
    ข.  การสะสม  การขนสง 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 

(๕) การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗ (๑) ๕๐๐ - 

(๖) การผลิตสิ่ งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 
- 
- 

(๗) การโม  สะสม  บดชัน 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 

(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ - 

(๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

    ก.  การผลิต 
    ข.  การลาง 

 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 

- 
- 

(๑๐) การเคลือบ  ชุบดวยวัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ - 

(๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓,๐๐๐ - 

(๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ - 

(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
    ก.  ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน  ๒  เครื่อง 
    ข.  ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต  ๓ – ๕  เครื่อง 

    ค.  ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต  ๖  เครื่องข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

- 
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ลําดับ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

(๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

๒,๐๐๐ - 

(๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๓,๐๐๐ - 

(๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
    ก.  การผลิต  การบรรจุ 
    ข.  การสะสม  การขนสง 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

(๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
    ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
    ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ 

(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

    ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
    ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒ แรงมา แตไมเกิน  ๕ แรงมา 
    ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 
- 
- 

(๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
หรืออุปกรณไฟฟา 
    ก.  การผลิต 

    ข.  การซอม 

 
 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 
 
- 

- 

(๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

(๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร ๒๐๐ - 

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
    ก.  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน  ๒๐ ตารางวา 

    ข.  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน  ๒๐ ตารางวา แตไมเกิน  ๕๐ ตารางวา 
    ค.  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน  ๕๐  ตารางวา  แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา 
    ง.  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน  ๑๐๐  ตารางวาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 

- 
- 
- 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
    ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

    ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
    ง.  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๒๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
- 

- 
- 
- 
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ลําดับ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

(๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือ     

แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

๓๐๐ - 

(๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ - 

(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๑,๐๐๐ - 

(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค ๕๐๐ - 

(๑๒) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง ๑,๐๐๐ - 

(๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

    ก.  เกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

    ข.  เกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 

    ค.  เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป   

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

 

 

 

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



                                                                                                                แบบ  กอ. ๑ 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

คําขอเลขท่ี................/...................... 

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

                                                                    วนัท่ี.......... เดือน............................. พ.ศ. .................... 

 

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

ท่ีอยูเลขท่ี..............................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย............................ถนน.................................................. 

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

หมายเลขโทรศัพท.................................................................ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ ประเภท............................................................................................................................. 

 ๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี ้

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

   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หนังสือใหความเห็นชอบ 

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคล) 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ระบุ 

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

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

 

 ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/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..................................วัน 

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

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



                                                                                                                     แบบ  กอ. ๒

  

 

 

 

ใบอนุญาต 

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

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

 (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให................................................................สัญชาติ.................. 
อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี.............ตําบล...............................อําเภอ.............................จังหวัด.......................... 
หมายเลขโทรศัพท......................................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท.................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี...................หมูท่ี.................ตําบล....................................อําเภอ..........................จังหวัด....................... 
หมายเลขโทรศัพท.......................................................... 
 เสียคาธรรมเนียมปละ............................บาท (..............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...................เลขท่ี.................................ลงวันท่ี....................................................................... 
 (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลควนธานี  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
       (๔.๑)..................................................................................................................................... 
       (๔.๒)..................................................................................................................................... 
 (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ. .................... 
 (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี........................เดือน...................................พ.ศ. .................... 
 
  (ลงชื่อ) 
                       (................................................) 
                                                              ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลควนธานี 
                 เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน   (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ    
  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
             (๒)  หากประสงคประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
             (๓)  การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้มาดวย 



                                                                                                                         (ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป วัน/เดือนป ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถ่ิน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      แบบ  กอ. ๓ 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

คําขอเลขท่ี................./.................... 

 
                                                                          เขียนท่ี.............................................................. 
                                                                         วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ. .................. 
   
  ขาพเจา................................................................................อายุ................ป  สัญชาติ................. 

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

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

หมายเลขโทรศัพท..............................................................มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภทกิจการ................................................................................................................. 

ตามใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  เลมท่ี..........................เลขท่ี........................................... 

ลงวันท่ี....................เดือน.................................พ.ศ. ...............................  

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี้ 

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

   สําเนาทะเบียนบาน 

   ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

   หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

   เอกสารอ่ืน ๆ ระบุ 

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

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

 

 ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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



                                                                                                                      แบบ  กอ. ๔ 

คําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
                                                                                      เขียนท่ี................................................... 
                                                                               วันท่ี..............เดือน....................พ.ศ. ............. 
 
 ขาพเจา.......................................................................................อายุ....................สัญชาติ.............. 
เลขประจําตัวประชาชน............................................................................ อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี................. 
ตรอก/ซอย........................................ถนน....................................ตําบล/แขวง..................................................... 
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท............................................ 

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...................... 
......................................................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจาก   สูญหาย     
  ถูกทําลาย       ชํารดุในสาระสําคัญ       อ่ืน ๆ .................................................................................... 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี้ 
   สําเนาบันทึกการแจงความ 
   ใบอนุญาตเทาท่ีเหลืออยู  (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุด) 
   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ.......................................) 
   สําเนาทะเบียนบาน 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ระบุ ............................................................................................ 

 ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
   (ลงชื่อ)............................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
          (..............................................)                                              
 

 

                           คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

                    (   )  อนุญาต 
                    (   )  ไมอนุญาต  เพราะ 
                     ................................................................................................................................................. 
                     .................................................................................................................................................. 

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

                                                    (...........................................) 
                     ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลควนธานี 
                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 


