
 หนา   ๑๗๔ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลหนองแวงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงและนายอําเภอกันทรารมย  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  เรื่อง  กิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  เมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานที่ประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของ  หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เหตุรําคาญ”  หมายความวา  เหตุอันอาจกอใหเกดิความเดอืดรอนแกผูอยูอาศัยบริเวณ

ใกลเคียง  หรือผูที่ตองประสบเหตุนั้น   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง   

   (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

     (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

     (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดน้ํานม 

     (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือทําประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ได   

   (๒)  กิจการที่เกี่ยวของกับสัตวและผลิตภัณฑ   
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     (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

     (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

     (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว   

     (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด   

     (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรืออื่น ๆ  ของสัตว   

     (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใด  ฆาสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว           

     (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง   

   (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

     (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

     (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาจอม  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

       (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

     (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก

สัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน   

     (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
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       (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

     (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

     (๓.๙)  การผลิตอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

    (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   

    (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

    (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

    (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

    (๓.๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

    (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู   

    (๓.๑๖)  กาแฟคั่ว 

    (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร   

    (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

    (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค   

      (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

    (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

    (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

    (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึง 

    (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร   

    (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน   

    (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงขึ้นไป   

  (๔)  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง   
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    (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

    (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

    (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

    (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

    (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   

  (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

    (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

    (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

    (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

    (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร   

    (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

    (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร   

    (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

    (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร   

    (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง   

    (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

    (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

    (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาต  (๖.๑)   

    (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต  (๖.๑) 

    (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  (๖.๑) 



 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครือ่งจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับใบอนุญาต  (๖.๑)   

    (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร   

  (๗)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

    (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต   

    (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

    (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย   

    (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต   

    (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การผลิตแบตเตอรี่   

    (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง   

    (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช   

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

    (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

    (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร   

    (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครือ่งจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย   

    (๘.๔)  การอบไม   

    (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร   

    (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ   

    (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

    (๘.๘)  การเผาถานหรือการสะสมถาน   



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

     (๙.๑)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

     (๙.๓)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

     (๙.๔)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

     (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๙.๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตร ี เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน   

     (๙.๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

     (๙.๘)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ 

ในทํานองเดียวกัน   

     (๙.๙)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

    (๙.๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการ

ใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

    (๙.๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

    (๙.๑๒)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

และส่ิงแวดลอม   

    (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ   

   (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

    (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน   



 หนา   ๑๘๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร   

     (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป   

     (๑๐.๖)  การพิมพผาหรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

     (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

   (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

     (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑเผา   

     (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร   

     (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  ดิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

     (๑๑.๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน   

     (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

    (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว   

   (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   

     (๑๒.๑)  การผลิต  การสะสม  การบรรจุ  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  บรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

     (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 



 หนา   ๑๘๒ 
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     (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

     (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

     (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

     (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิตการลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

    (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   

    (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง   

    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือ  สารเคลือบเงา 

    (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค   

    (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว   

   (๑๓)  กิจการอื่น ๆ   

     (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

     (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครือ่งอเิล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา   

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 



 หนา   ๑๘๓ 
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    (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว   

    (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

      (๑๓.๙)  การกอสราง   

ขอ  ๖  สถานประกอบการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

ที่เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   

ขอ  ๗  ผูใดดําเนินกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวใน  ขอ  ๕  ทั้งที่เปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการ  การปองกันอันตรายตอสุขภาพ  

ดังตอไปนี้   

  (๑)  สถานประกอบกิจการตองตั้งหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายโรงงาน  เจาพนักงานทองถิ่นจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น  ๆ  

ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือเหตุรําคาญดวย   

  (๒)  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสม

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

  (๓)  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบาย

อากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

  (๔)  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวม  ตามแบบและจํานวนที่

กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีการรักษาดูแลความสะอาด

ใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน   

  (๕)  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย 

หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน



 หนา   ๑๘๔ 
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และความเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว 

ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

   (๖)  สถานที่ประกอบกิจการตองมีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย 

ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ   

หรือภาชนะรองรับและบริ เวณที่ เก็บภาชนะนั้นอยู เสมอ  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษ   

หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

   (๗)  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะนํา

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม   

   (๘)  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย   

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ   

   (๙)  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

  (๑๐)  สถานประกอบกิจการใดท่ีประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานหรือผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง   

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้   

   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น   

   (๒)  กรณีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   
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   (๓)  ผูดําเนินกิจการจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําหรือหลักเกณฑ  วิธีการตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ   

ขอ   ๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับใช  หามผูใดดําเนินกิจการท่ี

กําหนดไวในขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตอง

ควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่ เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

   (๔)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาอนุญาต   

ขอ  ๑๑  เมื่อไดรับคําขออนุญาตหรือใบขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ 

ความถูกตองและสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  หรือเงื่ อนไขที่กําหนดไว ในขอบัญญัตินี้   ให เจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในย่ีสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในย่ีสิบวนันบัแตวนัไดรบัคําขอซึง่มรีายละเอียดถกูตองหรือครบถวนตามที่กาํหนดใน

ขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  
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ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุผลจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลานั้นไวแลวนั้น   

ขอ  ๑๒  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวกันและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับอนุญาตในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในเวลากําหนดดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๔  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชเพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๐  โดยอนุโลม   

ขอ  ๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขออนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน

เวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน   
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ขอ  ๑๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแวง   

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ  ๑๘  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาตย่ืน

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก  

การแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอพนักงานทองถิ่น 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใด  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้

หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตนั้นเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจส่ังใหผูไดรับใบอนุญาตแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  

และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนด  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป 

และมีเหตุผลที่จะตองส่ังพักใชใบอนุญาตอีกหรือตองคําพิพากษาถึง ท่ีสุดวาไดกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง

กอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได     
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ขอ  ๒๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๑  ผูประกอบการคาใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้  หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี  

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาตตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแวง  ในเรื่องใดทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบการใดในกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  หากกิจการนั้น

มีลักษณะเชนเดียวกับกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาตหรือตองแจงตามบัญญัตินี้  ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้น

ตอไปไดเสมือนเปนผูไดรับใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  แตเมื่อใดใบอนุญาตดงักลาวส้ินอายุ  และผูนั้นยังคง

ประสงคจะดําเนินการกิจการตอไป  ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๒๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และให 

มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ไพบูลย  สะอาด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง   

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ   

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

บาท สตางค 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

 ๑.๑  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
 ก.  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ   

  
 

     (๑)  ไมเกิน  ๒๐  ตัว   ๕๐  -  
     (๒)  ตั้งแต  ๒๑ - ๕๐  ตัว ๑๐๐  -  
     (๓)  ตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป   ๓๐๐  -  
  ข.  การเลี้ยงสุกร   
   (๑)  ไมเกิน  ๒๐  ตัว   ๑๐๐  -  
   (๒)  ตั้งแต  ๒๑ - ๓๐  ตัว ๒๐๐  -  
       (๓)  ตั้งแต  ๓๑ - ๕๐  ตัว ๓๐๐  -  
       (๔)  ตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป   ๔๐๐  
  ค.  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  นก     

      (๑)  ไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐  -  
   (๒)  ตั้งแต  ๕๐๑ - ๑๕๐๐  ตัว ๒๐๐  -  
   (๓)  ตั้งแต  ๕๐๑ - ๒,๐๐๐  ตัว ๓๐๐  -  
   (๔)  ตั้งแต  ๒๐๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐  -  
  ง.  การเลี้ยงสัตวน้ํา  กระชังปลา  สัตวเลื้อยคลาน  บอหรือกระชังละ ๑๐๐  -  
  จ.  การเลี้ยงแมลง  กระชัง  คอกละ ๕๐  -  
 ๑.๒  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานมตัวละ ๑๐  -  
 ๑.๓  การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือ
ประโยชนของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวา
ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๓,๐๐๐  -  

๒ กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
 ๒.๑  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๑๕๐  -  

 ๒.๒  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ท่ียังไมไดฟอก ๕๐๐  -  
 ๒.๓  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐  -  

 ๒.๔  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๕๐๐  -  

 ๒.๕  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

๕๐๐  -  
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๒.๖  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  
กระดูกสัตว  หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

๕๐๐  -  

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  -  
  ข.  โดยใชเครื่องจักท่ีมีกําลังต่ํากวา  ๕  แรงมาลงมา ๒๐๐  -  
  ค.  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  -  
 ๒.๗  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจ ุ การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 
หรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  -  
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมาแตไมเกิน  ๕  แรงมา ๒๐๐  -  
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมา  ลงมา ๑๐๐  -  
 ๒.๘  การสะสมหรือลางครั่ง ๕๐๐  -  
๓ กิจการท่ีเกี่ยวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   
 ๓.๑  การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐  -  
 ๓.๒  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  

ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐  -  

 ๓.๓  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐  -  

 ๓.๔  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐  -  

 ๓.๕  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   
การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐  -  

 ๓.๖  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  -  
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  -  
 ๓.๗  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  

เตาฮวย 
  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๒๐๐  -  

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  -  

 ๓.๘  การผลิตแบะแซ ๒๐๐  -  
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๓.๙  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ  ภาชนะอ่ืนใด   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  -  
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  -  
 ๓.๑๐  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  

ขนมเปยะ 
  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  -  
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  -  
 ๓.๑๑  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒,๐๐๐  -  

 ๓.๑๒  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  
เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐  -  

 ๓.๑๓  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  (ยกเวนภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐  -  
 ๓.๑๔  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐  -  
 ๓.๑๕  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

น้ําสมสายชู 
๑,๐๐๐  -  

 ๓.๑๖  การค่ัวกาแฟ ๕๐๐  -  
 ๓.๑๗  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๕๐๐  -  
 ๓.๑๘  การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐  -  
 ๓.๑๙  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๒๐๐  -  
 ๓.๒๐  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐  -  

 ๓.๒๑  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผง
อ่ืน ๆ   

๒๐๐  -  

 ๓.๒๒  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐  -  
 ๓.๒๓  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน ๒๐๐  -  
 ๓.๒๔  การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร ๑,๐๐๐  -  
 การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
๓๐๐  -  

 ๓.๒๕  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  -  
๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 
  

 ๔.๑  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวย
เครื่องจักร 

  

  ก.  เครื่องจักท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  -  
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐  -  
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๓๐๐  -  
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
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 ๔.๒  การผลิต  การบรรจุยาสฟีน  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   
  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  -  
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  -  
 ๕.๒  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐  -  
 ๕.๓  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 
๑,๐๐๐  -  

 ๕.๔  การสีขาวดวยเครื่องจักร   
  ก.  ไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒๐๐  -  
  ข.  เกิน  ๒๐  แรงมา ๔๐๐  -  
 ๕.๕  การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  -  
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  -  
 ๕.๖  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียว,  นวด,  สีขาว

ดวยเครื่องจักร 
 

๑,๐๐๐ 
 

 -  
 ๕.๗  การผลิต  การสะสมปุย ๕๐๐  -  
 ๕.๘  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  -  
 ๕.๙  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐  -  
๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   
 ๖.๑  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ 

หรือเครื่องใชตาง ๆ   
  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  -  
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  -  
 ๖.๒  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวน

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 
๑,๐๐๐  -  

 ๖.๓  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  
การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวน
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๒๐๐  -  

 ๖.๔  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  
นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๕๐๐  -  
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 ๖.๕  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  
ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  -  
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐  -  
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๒๐๐  -  
 ๖.๖  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก 

หรือการลางแร 
๑,๐๐๐  -  

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
 ๗.๑  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพน

สารกันสนิมยานยนต 
๕๐๐  -  

 ๗.๒  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  
หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร   
หรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐  -  

 ๗.๓  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม
หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๒,๐๐๐  -  

  ก.  จักรยานยนต ๒๐๐  -  
  ข.  รถยนต ๓๐๐  -  
 ๗.๔  การลาง  การอัดฉีดรถยนต ๕๐๐  -  
 ๗.๕  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๒๐๐  -  
 ๗.๖  การปะ  การเชื่อมยาง ๑๐๐  -  
 ๗.๗  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช   ๒๐๐  -  
๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม   
 ๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐  -  
 ๘.๒  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  

การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  -  
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐  -  
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๒๐๐  -  
 ๘.๓  การประดิษฐไมหวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  

การทาสาร  เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม   
หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  -  
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๒๐๐  -  
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๑๐๐  -  
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 ๘.๔  การอบไม ๑,๐๐๐  -  

 ๘.๕  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  -  

 ๘.๖  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๓๐๐  -  

 ๘.๗  การผลิตกระดาษตาง ๆ ๕๐๐  -  

 ๘.๘  การเผาถานหรือการสะสมถาน   

  ก.  ขายสง ๒๐๐  -  

  ข.  ขายปลีก ๑๐๐  -  

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

 ๙.๑  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด ๑,๐๐๐  -  

 ๙.๒  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร ๕๐๐  -  

 ๙.๓  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐  -  

 ๙.๔  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐  -  

 ๙.๕  การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐  -  

 ๙.๖  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐  -  

 ๙.๗  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐  -  

 ๙.๘  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบ 

หรือการเลนอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐  -  

 ๙.๙  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยู 

ในบังคับตามกฎหมาย  วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐  -  

 ๙.๑๐  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการ

ควบคุมทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหาร

รางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐  -  

 ๙.๑๑  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  รานอินเทอรเน็ต   

เกมออนไลน 

๑๐,๐๐๐  -  

 ๙.๑๒  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   

การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐  -  

 ๙.๑๓  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑๐,๐๐๐  -  
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๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

 ๑๐.๑  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร   
หรือการทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

  

  ก.  การทอผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐  -  
  ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน  ๑๐  ก่ีข้ึนไป ๓๐๐  -  
  ค.  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕ - ๑๐  ก่ี ๒๐๐  -  
 ๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน ๕๐๐  -  
 ๑๐.๓  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  -  
 ๑๐.๔  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๒๐๐  -  
 ๑๐.๕  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป ๕๐๐  -  
 ๑๐.๖  การพิมพผา  หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ   ๕๐๐  -  
 ๑๐.๗  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐  -  
 ๑๐.๘  การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ   ๒,๐๐๐  -  

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
 ๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา   
  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  -  
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  -  
 ๑๑.๒  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐  -  
 ๑๑.๓  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐  -  
 ๑๑.๔  การสะสม  การผสมซีเมนต  หนิ  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
  ก.  ๑ - ๓  ตัน ๒๐๐  -  
  ข.  ๓ - ๕  ตัน ๕๐๐  -  
  ค.  ๕  ตันข้ึนไป ๓,๐๐๐  -  
 ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐  -  
 ๑๑.๖  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ   ๕๐๐  -  
 ๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง   

หรือการเผาหินปูน 
๒๐๐  -  

 ๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ
สวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้อง
ยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

๒๐๐  -  

 ๑๑.๙  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐  -  
 ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐  -  
 ๑๑.๑๑  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑๐,๐๐๐  -  
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๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   

 ๑๒.๑  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง   

สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

๒,๐๐๐  -  

 ๑๒.๒  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  หรือแกส ๕๐๐  -  
 ๑๒.๓  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   
    

  ก.  แบบไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  -  
  ข.  แบบใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  -  
 ๑๒.๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๕๐๐  -  
 ๑๒.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑   
  ก.  พนสีรถยนต ๕๐๐  -  
  ข.  พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต ๒๐๐  -  
 ๑๒.๖  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  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  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๕๐๐  -  

 ๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐  -  

 ๑๒.๑๒  การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลิง ๕๐๐  -  
 ๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง ๒๐๐  -  
 ๑๒.๑๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอัน

เปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
๑,๐๐๐  -  

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

หรือพาหะนําโรค 
๕๐๐  -  

 ๑๒.๑๗  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสมกาว ๓๐๐  -  
๑๓ กิจการอ่ืน ๆ     

 ๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ  ท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
ดวยเครื่องจักร 

  

  ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  -  
  ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐  -  
  ค.  เครื่องจักรมีกําลัง  ๑  แรงมา  ลงมา ๓๐๐  -  
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๑๓.๒  การผลิต  การซอมเครื่อง  อิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา   

๒๐๐  -  

 ๑๓.๓  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐  -  

 ๑๓.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๒๐๐  -  

 ๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   

   -   พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน  ๒๐  ตารางวา ๒๐๐  -  

   -   พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน  ๒๐  ตารางวา  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางวา ๕๐๐  -  

   -   พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน  ๕๐  ตารางวา  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวา ๑,๐๐๐  -  

   -   พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวาข้ึนไป   ๑,๕๐๐  -  

 ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา ๒,๐๐๐  -  

 ๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๒๐๐  -  

 ๑๓.๘  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐  -  

 ๑๓.๙  การกอสราง  ๑๐  แรงงานข้ึนไป ๕๐๐  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

        

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

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

 

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

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

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

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

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

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

    ๒.  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว   

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

  สําเนาทะเบียนบาน 

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

............................................................................................................................................................   

  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล   

  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล   

  อ่ืน ๆ  ระบุ............................................................................................................ 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

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

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

คําขอเลขท่ี……/………… 

      (เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

      ไมครบ  คือ 

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................................

.. 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

      ไมครบ  คือ 

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

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

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

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน....วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

  

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

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

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

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



 

 

 

 

       

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี  ………….เลขท่ี  ………./………… 

 

 (๑)  อนุญาตให  ………………………………………………………….…………………………….สัญชาติ………………..……..  
อยูบานเลขท่ี……………….หมูท่ี............ตําบล………………………….อําเภอ.......…………………จังหวัด.............……………..    

โทรศัพท.................................……………… 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................................ประเภท….……………………………… 
ตั้งอยูบานเลขท่ี…………….หมูท่ี………….ตําบล………………………….อําเภอ.......…………………จังหวัด.............……………..    

โทรศัพท.................................……………… 
   เสียคาธรรมเนียมปละ………………………….บาท  (……………………………………….…………)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี…….…..เลขท่ี……………..ลงวันท่ี………………………………………………. 

 (๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองแวง  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้อีกดวย   

(๔.๑)  ………………………………………………………………………………………………………….……….. 

  (๔.๒)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ..................... 
 (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ..................... 

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

       ตําแหนง  ……………………………………..……….   
         

คําเตือน  (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ   

 ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการหากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท   

     (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

  (มีตอดานหลัง) 



(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

 ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต   เลมท่ี     เลขท่ี   วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ีรับ....................../..................... 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

        

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

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

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท..................................................................   

    พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวย  ดังนี้   

  ๑.  ใบอนุญาตเดิม 

๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  จํานวน  ๑  ฉบับ   

๓.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  จํานวน  ๑  ฉบับ   

๔.  หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ   

     ๔.๑  ............................................................................................................................................   

     ๔.๒  ............................................................................................................................................ 

     ๔.๓  ............................................................................................................................................   

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

  

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

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

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................... 

  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ.........................ป  สัญชาติ.........................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขท่ี...........................................................อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี......................ตรอก/ซอย..................................... 

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

     เปนนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเม่ือ......................................  

มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี.....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................

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

โทรสาร...................................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  มีดังนี้   

   ๑.  (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...........

ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.....................................

จังหวัด..........................................โทรศัพท..................................โทรสาร.................................................................. 

 ๒.  (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...........

ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.....................................

จังหวัด..........................................โทรศัพท..................................โทรสาร.................................................................. 

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน   

โดยชื่อสถานประกอบการ..............................................................................................................ตั้งอยูเลขท่ี............ 

หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................ตําบล/แขวง..........................................

อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................โทรศัพท..................................โทร................................ 

อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี..............................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ)   

มีเนื้อท่ี.........................................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถานท่ี  .............................................................................. 

(เปนไม  หองแถว  ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  เนื่องจากใบประกอบอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพได   

   สูญหาย 

   ถูกทําลาย 

     อ่ืน ๆ  เม่ือวันท่ี  ....................................................................................................................................... 
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    ๓.  หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต  มีดังนี้   

       ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ  (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 

       ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ   

       ๓  สําเนาทะเบียนบานเจาของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

       ๔.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  

    (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   

     ๕.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ   

     และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

     ๖.  เอกสารอ่ืน ๆ  ..........................................................................................................................   

    

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ   

   

          (ลายมือชื่อ)  .................................................. 

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

                       ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 

 


