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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลนาบวั  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  โดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาบัวและนายอําเภอนครไทย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาบัวตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ  

ในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาบัวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และมีอํานาจ  ตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบการ”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   
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  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลนาบัวซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  

แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลนาบัว 

  ๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

   (๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๓)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมี

ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บ

คาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
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  ๖.๒  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตวและผลิตภัณฑ 

    (๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

และการฆาบริโภคในครัวเรือน 

    (๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 

    (๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

    (๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

    (๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

    (๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

    (๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

    (๘) การสะสม  หรือการลางครั่ง 

  ๖.๓  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

    (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

    (๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู   

ไตปลา  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร

จากสัตวพืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 
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    (๘) การผลิตแบะแซ 

    (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

    (๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

    (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 

    (๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

    (๑๖) การคั่วกาแฟ 

    (๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

    (๑๘) การผลิตผงชูรส 

    (๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

    (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

    (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

    (๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

    (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

    (๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  ๖.๔  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ

ชําระลาง 

    (๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

    (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 
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    (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

    (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

    (๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  ๖.๕  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

    (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

    (๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

    (๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

    (๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

    (๕) การผลิตยาสูบ 

    (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

    (๗) การผลิต  การสะสมปุย 

    (๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

    (๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  ๖.๖  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

    (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

    (๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

    (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๖  (๑)   

    (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๖  (๑)   

    (๕) การขัด  การลางโลหะ  ดวยเครื่องจักรสารเคมี  หรือวิธีอื่นใด 

ยกเวนกิจการใน  ๖.๖  (๑) 

    (๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การลางแร 

  ๖.๗  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารสนิม

ยานยนต 
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    (๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

    (๔) การลาง  การอัดฉีด  ยานยนต 

    (๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

    (๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

    (๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๖.๘  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

    (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

    (๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

    (๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน   

ทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

    (๔) การอบไม 

    (๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

    (๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

    (๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

    (๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ๖.๙  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

    (๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๖.๙  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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    (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต

เปนการใหบริการใน  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

    (๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

    (๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

    (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใดเวนแตการใหบริการ

ใน  ๖.๙  (๑)  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

    (๑๓) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

    (๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

    (๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

    (๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงดูแลเด็กที่บาน 

    (๑๗) การประกอบกิจการใหบริการผูสูงอายุที่บาน 

  ๖.๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา   

    (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

    (๓) การปนฝาย  หรือนุน  ดวยเครื่องจักร 
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    (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    (๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

    (๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทอตาง ๆ 

    (๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผา  ดวยเครื่องจักร 

    (๘) การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๖.๑๑  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

    (๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

    (๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

    (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

    (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

    (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

    (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

    (๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  ๖.๑๒  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

    (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ

หรือสารตัวทําละลาย 

    (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

    (๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

    (๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

    (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๖.๗  (๑) 
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    (๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๗) การโม  การบดชัน 

    (๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

    (๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

    (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

    (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

    (๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๖.๑๓  กิจการอื่น ๆ 

    (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

    (๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

    (๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๔) การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

    (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

    (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

    (๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

    (๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

    (๙) การกอสราง 

    (๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  แพปลา 
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หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  ประกาศกําหนด   

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

สถานประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตที่ประสงคจะทําการตอเติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม  

สถานประกอบกิจการจะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ  ไมนอยกวาสิบหาวันกอนทําการตอเติม

เปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานประกอบการและตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  ๙.๑  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  ๙.๒  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  ๙.๓  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 
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ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  ๑๑.๑ มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณ 

ที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  ๑๑.๒ ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  ๑๑.๓ กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  ๑๖.๑ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกีย่วของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารงุรักษาเครื่องดับเพลิง
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อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น   

  ๑๖.๒ กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวนันับแตวนัท่ีขอบัญญัตนิีม้ีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัต ิ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัต ิ

เพ่ือปองกันอันตรายสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 
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ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  ๒๐.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ๒๐.๒ สําเนาทะเบียนบาน 

  ๒๐.๓ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๒๐.๔ อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาบัวประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหคลอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ ๒๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มี เหตุ จําเปนที่ เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินีใ้นวันที่มารบัใบอนุญาตสําหรับกรณีทีเ่ปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนาบัว 

ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  ๒๘.๑ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 



 หนา   ๖๗ 
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  ๒๘.๒ ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๙ ในกรณี ท่ีปรากฏวา ผู รับ ใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  ๓๐.๑ ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  ๓๐.๒ ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  ๓๐.๓ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
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ขอ ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประเจตน  หมืน่พันธ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาบัว 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สตางค 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว   
๑.๑ การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง   

 ๑.๑.๑  การเล้ียงชาง  มา  โค  กระบือ  แกะ  แพะ  การเล้ียงสัตวบก  
สัตวปก  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง   

  

          (๑)  จํานวน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 
         (๒)  จํานวน  ๒๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 
         (๓)  จํานวน  ๕๑  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
         (๔)  จํานวน  ๑๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
         (๕)  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  ตัวขึ้นไป 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

 ๑.๑.๒  การเล้ียงสุกร   
          (๑)  จํานวน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

         (๒)  จํานวน  ๒๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 
         (๓)  จํานวน  ๕๑  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
         (๔)  จํานวน  ๑๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
         (๕)  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  ตัวขึ้นไป 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

 ๑.๑.๓  การเล้ียงหาน  เปด  ไก  หรือ  สัตวปกอื่น   
          (๑)  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  -  ๕๐๐  ตัว 

         (๒)  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  -  ๒,๐๐๐  ตัว 
         (๓)  จํานวนตั้งแต  ๒,๐๐๑  -  ๕,๐๐๐  ตัว 
         (๔)  จํานวนตั้งแต  ๕,๐๐๑  -  ๑๐,๐๐๐  ตัว 
         (๕)  จํานวนตั้งแต  ๑๐,๐๐๑  ตัวขึ้นไป 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

 ๑.๑.๔  การเล้ียงสัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง ๕๐๐ - 
๑.๒ การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานมตัวละ ๑๐ - 
๑.๓ การประกอบกิจการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใด   

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือ 
เพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 
ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
 
 

๓,๐๐๐ - 



- ๒ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
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๒ กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
๒.๑ การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย

ภายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ท่ียังไมไดฟอก   ๕๐๐ - 
๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ - 
๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  หนังสัตว ๕๐๐ - 
๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 
๕๐๐ - 

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  
กระดูกสัตว  หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

  

          (๑)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาขึ้นไป 
         (๒)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังต่ํากวา  ๕  แรงมาลงมา 
         (๓)  ไมใชเครื่องจักร 

๕๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

- 
- 
- 

๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
หรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  

          (๑)  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาขึ้นไป 
         (๒)  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา   
               แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
         (๓)  ไมใชเครื่องจักร 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 

- 
- 
 
- 

๒.๘ การสะสมหรือลางครั่ง   ๑,๐๐๐ - 
๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  นํ้าดื่ม   

๓.๑ การผลิต  เนยเทียม ๒๐๐ - 
๓.๒ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  

ไตปลา  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน
การผลิตบริอุปโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

 

 

 



- ๓ - 
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๓.๔ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิต
อาหารสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  
การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

          (๑)  โดยใชเครื่องจักร 
         (๒)  โดยไมใชเครื่องจักร 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

- 

๓.๗ การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เตาฮวย  - 
          (๑)  โดยใชเครื่องจักร 

         (๒)  โดยไมใชเครื่องจักร 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

- 

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ  ภาชนะอื่นใด  - 

          (๑)  โดยใชเครื่องจักร 
         (๒)  โดยไมใชเครื่องจักร 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

- 
- 

๓.๑๐ การประกอบกจิการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   
          (๑)  โดยใชเครื่องจักร 

         (๒)  โดยไมใชเครื่องจักร 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

- 
- 

๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ - 

๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  (ยกเวนภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 
๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐ - 
๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู ๑,๐๐๐ - 
๓.๑๖ การคั่วกาแฟ ๕๐๐ - 

 

 



- ๔ - 
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๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 
๓.๑๙ การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค ๑,๐๐๐ - 
๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวน

การผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ ๒๐๐ - 
๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ - 
๓.๒๓ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน ๒๐๐ - 
๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร ๑,๐๐๐ - 
๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหาร

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
๓๐๐ - 

๓.๒๖ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป ๕๐๐ - 
๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 
  

๔.๑ การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   
          (๑)  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาขึ้นไป 

         (๒)  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา   
                แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
         (๓)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑  แรงมาลงมา 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 

- 
- 
 
- 

๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางตาง ๆ 

๑,๐๐๐ - 

๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ - 
๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ - 
๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ๑,๐๐๐ - 
๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   
          (๑)  โดยใชเครื่องจักร 

         (๒)  โดยไมใชเครื่องจักร 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

- 
- 

๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 
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๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐ - 

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร   
          (๑)  ไมเกิน  ๒๐  เกวียน 

         (๒)  เกิน  ๒๐  เกวียน 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

- 
- 

๕.๕ การผลิตยาสูบ   
          (๑)  โดยใชเครื่องจักร 

         (๒)  โดยไมใชเครื่องจักร 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

- 
- 

๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย ๑,๐๐๐ - 
๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๕.๙ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ - 
๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  - 

๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือ  
เครื่องใชตาง ๆ 

  

          (๑)  โดยใชเครื่องจักร 
         (๒)  โดยไมใชเครื่องจักร 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

- 
- 

๖.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ 
ในลําดับที่  ๖.๑ 

๑,๐๐๐ - 
 

๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาชหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการ 
ในลําดับที่  ๖.๑ 

๒๐๐ - 

๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  
นิกเกิลหรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการในลําดับที่  ๖.๑   

๕๐๐ - 

๖.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  
ยกเวนกิจการในลําดับที่  ๖.๑ 

  

          (๑)  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาขึ้นไป 
         (๒)  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา   
               แตไมเกนิ  ๕  แรงมา 
         (๓)  เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน  ๑  แรงมา   

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 

- 
- 
 
- 
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๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๑,๐๐๐ - 
๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร 
กันสนิมยานยนต 

๑,๐๐๐ - 

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  
หรืออุปกรณที่ เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร   
หรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐ - 

๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม
หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๒,๐๐๐ - 

          (๑)  จักรยานยนต 
         (๒)  รถยนต 

๒๐๐ 
๓๐๐ 

- 

๗.๔ การลาง  การอัดฉีดรถยนต ๕๐๐ - 
๗.๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๒๐๐ - 
๗.๖ การปะ  การเช่ือมยาง ๑๐๐ - 
๗.๗ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๒๐๐ - 
๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม   

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 
๘.๒ การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
  

          (๑)  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาขึ้นไป 
         (๒)  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา   
               แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
         (๓)  เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน  ๑  แรงมาลงมา 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 

- 
- 
 
- 

๘.๓ การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน   
การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 

  

          (๑)  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาขึ้นไป 
         (๒)  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา   
               แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
         (๓)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑  แรงมาลงมา 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 

- 
- 
 
- 
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๘.๔ การอบไม ๑,๐๐๐ - 
๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๘.๖ การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๓๐๐ - 
๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ ๕๐๐ - 
๘.๘ การเผาถานหรือการสะสมถาน  - 

          (๑)  ขายสง 
         (๒)  ขายปลีก 

๒๐๐ 
๑๐๐ 

- 
- 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   
๙.๑ กิจการสปา  เพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยการพยาบาล 
๑,๐๐๐ - 

๙.๒ การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวดเวนแตเปนการใหบริการ 
ในลําดับที่  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต
เปนการใหบริการในลําดับที่  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยการพยาบาล 

๕๐๐ - 

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ - 
๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐ - 
๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 

๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ   ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ - 
๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสง  หรือเ สียงประกอบ 

หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๒,๐๐๐ - 

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมาย  วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 
ทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  
หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการใน  ๙.๑  หรือสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 

๑,๐๐๐ - 
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๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม ๑,๐๐๐ - 
๙.๑๓ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 
๒,๐๐๐ - 

๙.๑๔ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐ - 
๙.๑๕ การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรืออวัยวะอื่น ๕๐๐ - 
๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน ๑,๐๐๐ - 
๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ  - 

๑๐.๑ การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 - 

          (๑)  การทอผาดวยเครื่องจักร 
         (๒)  การทอผาดวยกี่กระตุกเกิน  ๑๐  กี่ขึ้นไป 
         (๓)  การทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕-๑๐  กี่ 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

- 
- 
- 

๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน ๕๐๐ - 
๑๐.๓ การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๑๐.๔ การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงอื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร ๒๐๐ - 
๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
๑๐.๖ การพิมพผา  หรือการพิมพส่ิงทออื่น ๆ ๒๐๐ - 
๑๐.๗ การชัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐ - 
๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ ๒,๐๐๐ - 
๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา   
          (๑)  โดยใชเครื่องจักร 

         (๒)  โดยไมใชเครื่องจักร 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

- 
- 

๑๑.๒ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 
๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  - 

          (๑)  ๑  -  ๓  ตัน 
         (๒)  ๔  -  ๕  ตัน 
         (๓)  ๖  ตันขึ้นไป 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

- 
- 
- 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

 



- ๙ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สตางค 

๑๑.๖ การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ ๕๐๐ - 
๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผา

หินปูน 
๒๐๐ - 

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มีแร ใยหินเปนสวนประกอบ 
หรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  
กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

๒๐๐ - 

๑๑.๙ การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ - 
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐ - 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   
๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 
๒,๐๐๐ - 

๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาช  หรือแกส ๑,๐๐๐ - 
๑๒.๓ การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม   

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
 - 

          (๑)  แบบไมใชเครื่องจักร 
         (๒)  แบบใชเครื่องจักร 

๒๐๐ 
๒,๐๐๐ 

- 
- 

๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๕๐๐ - 
๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการในลําดับที่  ๗.๑   

          (๑)  พนสีรถยนต 
         (๒)  พนส่ิงของอื่นนอกจากรถยนต 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

- 
- 

๑๒.๖ การประดิษฐ ส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 
 

๑๒.๗ การโม  การบดชัน ๒๐๐ - 
๑๒.๘ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ - 
๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร ๒๐๐ - 

๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  
หรือวัตถุที่คลายคลึง 

๕๐๐ - 
 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอย  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง ๕๐๐ - 
๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ - 

 



- ๑๐ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สตางค 

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๒๐๐ - 
๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี   

อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
๒,๐๐๐ - 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 
๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  

หรือพาหะนําโรค 
๑,๐๐๐ - 

๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ - 
๑๓ กิจการอื่น ๆ   

๑๓.๑ การพิมพหนัง สือหรือ ส่ิง พิมพอื่น  ๆ  ท่ีมี ลักษณะเดียวกัน 
ดวยเครื่องจักร 

  

          (๑)  เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาขึ้นไป 
         (๒)  เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา   
               แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
         (๓)  เครื่องจักรมีกําลังไมเกิน  ๑  แรงมาลงมา 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

- 
- 
- 

๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

๑๐๐ - 

๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง ๕๐๐ - 
๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๒๐๐ - 
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   

          (๑)  พ้ืนที่ใชวางวัตถุไมเกิน  ๒๐  ตารางวา 
         (๒)  พ้ืนที่ใชวางวัตถุเกิน  ๒๐  ตารางวา   
               แตไมเกิน  ๕๐  ตารางวา 
         (๓)  พ้ืนที่ใชวางวัตถุเกิน  ๕๐  ตารางวา   
               แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวา 

  

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๒,๐๐๐ - 
๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว ๒๐๐ - 
๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ ๑,๐๐๐ - 
๑๓.๙ การกอสราง ๕๐๐ - 

๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๕๐๐ - 

 

 



 

แบบขอรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุภาพ  
 

เขียนท่ี.................................................... 
       วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ. .............................. 
 ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)  ............................................................................อายุ...............ป 
สัญชาติ....................บานเลขท่ี...........หมูท่ี................ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ 
แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ...................................เทศบาล/อบต.................................................... 
จังหวัด.....................................................หมายเลขโทรศัพท....................................................................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (  ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.............................................................................. 
มีคนงาน............................คน  ใชเครื่องจักรขนาด................................................แรงมาตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน) 
...........................................................................พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๓) สําเนาใบทะเบียน  นิติบุคคล  (ถามี) 
๔) บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
 ๕.๑)  ............................................................................................................... 
 ๕.๒)  ............................................................................................................... 
๖) อ่ืน ๆ  ............................................................................................................ 
 ๖.๑)  .............................................................................................................. 
 ๖.๒)  .............................................................................................................. 

 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  
 

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

 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสถานประกอบการ 
  (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

(  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
            (ลงชื่อ) ...........................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
           (.........................................................) 
          ตําแหนง..........................................................วันท่ี............./.........../.......... 
 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

       (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
       (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
                                                         (ลงชื่อ)  ...........................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                                                   (..........................................................) 
                                                          ตําแหนง...........................................วันท่ี......../......../.......... 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................... 

 
เลมท่ี............เลขท่ี.................../.................... 
 
 อนุญาตให.........................................................................สญัชาติ...................อยูบานเลขท่ี......................... 
หมูท่ี........... ตรอก/ซอย..........................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด..............................................โทรศัพท......................................... 
 ขอ  ๑  ประกอบกิจการ...................................................................................ประเภท............................... 
โดยใชสถานประกอบกิจการวา................................................................................................................................... 
ตั้งอยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................ถนน........................................................ 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ......................................จังหวัด................................................................ 
โทรศัพท.........................................โทรสาร...........................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ....................ตารางเมตร 
ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด............................แรงมา  จํานวนคนงาน...................................................................คน 
ท้ังนี้ไดเสียคาใชคาธรรมเนียมใบอนุญาต.............................บาท  (...........................................................................) 
ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี...................เลขท่ี....................ลงวันท่ี................เดือน.................................พ.ศ....................... 
 ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏบิัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาบวั  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ขอ  ๓  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

๑) ............................................................................................................................ 
๒) ............................................................................................................................ 
๓) ............................................................................................................................ 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี...................เดือน.................................พ.ศ............................ 
  ออกให  ณ  วันท่ี....................เดือน................................. พ.ศ........................... 
 
      (ลงชื่อ)................................................................ 
                       (.................................................................) 
                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

  



 

 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีส้ินอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจาพนักงาน 

ทองถิ่น 
คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
คําเตือน 

๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบการ 
๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตออายุใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๒  

ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

  



 

 
 

คําขอตออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

 ขาพเจา..............................................................................อายุ.................ป...............สัญชาติ...................... 
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี............ตรอก/ซอย............................ถนน.............................แขวง/ตําบล......................... 
เขต/อําเภอ.....................................เทศบาล/อบต. .......................................................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ 
 ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท................................ตามใบอนุญาตเลมท่ี.................... 
เลขท่ี................../.......................ออกใหเม่ือวันท่ี........................เดือน............................................พ.ศ.  ................... 
 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๑  ................................................................................................................................... 
 ๓.๒  ................................................................................................................................... 
๔. เอกสารและหลักฐานอ่ืน  ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาบัวประกาศกําหนด  คือ 
 ............................................................................................................................................ 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
   
          ลงชื่อ..........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                         (...........................................................) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
      (  )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต 
      (  )  เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ 
 .................................................................................... 
 .................................................................................... 
 
 ลงชื่อ........................ ...............เจาพนักงานสาธารณสุข 
       (............................................................) 
   วันท่ี..................../......................../............................ 
 

ความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่น 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
    (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
  
 
 
 ลงชื่อ.......................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
       (.........................................................) 
  วันท่ี...................../......................./.............................. 
 

  



 

 
 

แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต 
                            เขียนท่ี.............................................. 
วันท่ี.................เดือน...................................พ.ศ. .................. 

 ขาพเจา..............................................................................อายุ.................ป...............สัญชาติ.................... 
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี............ตรอก/ซอย............................ถนน.............................แขวง/ตําบล....................... 
เขต/อําเภอ.....................................เทศบาล/อบต. ...............................................................จังหวัด........................ 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท................................................................................... 
ประเภท..........................................................................ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)................................................... 
เนื่องจาก  (  )  สุญหาย      (  )  ถูกทําลาย     (  )  ชํารุด     (  )  อ่ืน ๆ .............................................................. 
พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ  

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ 

๓.๑  ............................................................................................................................. 
๓.๒  ............................................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 
 
                  ลงชื่อ............................................................ผูขอรับคําขอใบแทนใบอนุญาต 
              (...........................................................) 
      

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

                (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
                (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
                                   ลงชื่อ..........................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                         (.........................................................) 
                                         วันท่ี............../..................../.............. 
  

 
 
 


