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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ 

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการ 

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓   

มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได   

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตโดยความเห็นชอบของ 

สภาองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตและนายอําเภอดอกคําใต  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต  ตั้งแตวันที่ไดติดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

“ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการสวนทองถิ่น  และหรือพนักงานสวนตําบล   

ซึ่งไดรับการแตงตั้งเพ่ือใหปฏิบัติการเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ 

ตามขอบัญญัตินี้ 
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“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต   

หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายถึง  กิจการที่มีกระบวนการผลิต  กรรมวิธีการผลิต 

ที่กอใหเกิดมลพิษหรือส่ิงที่ทําใหเกิดซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ 

ขางเคียงนั้น  ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางเสียง  แสง  ความรอน  ความส่ันสะเทือน  รังสี   

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรืออื่นใดตามที่กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หนังสือส่ังการ  กําหนด 

ขอ ๔ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลดอกคําใต 

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

 (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใด  อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการ   

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวหรือผลิตภัณฑ 

 (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และ 

การฆาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ี 

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

 (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว   

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 
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(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ํา 

 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒) การผลิตกะป  เครื่องแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีการอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว   

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่ 

จําหนาย  อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๘) การผลิตแบะแซ   

 (๓.๙) การผลิตอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล   

 (๓.๑๔) การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายช ู

 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
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 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ันน้ําบริโภค 

 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๑) การตาก  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ 

 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  และเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหาร  ดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเช็ดเครื่องสําอางตาง 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  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘) การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือขนถายมันสําปะหลัง   
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(๖) กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑) การผลิตโลหะที่เปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวย   

เครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการใน  (๖.๑)   

 (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

(๗) กิจการที่เกี่ยวของกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๓) การปรับปรุงธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ   

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

 (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรรี่ 

 (๗.๖)  การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗) การอัดผาเบรก  คลัตช 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือ 

การตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี 

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๘.๔) การอบไม 

 (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗) การประดิษฐกระดาษตาง ๆ   

 (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒) การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเวน 

กิจการใน  (๙.๑) 

 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบการสวนสนุก  ตูเกม  เกมสออนไลน 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

 (๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

 (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก   

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

 (๑๐.๓) การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บหรือปกผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑) กิจการเกี่ยวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หินทรายหรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘) การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  คลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  กรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ   

สารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ   

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

 (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ   

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙) การกอสราง 

 (๑๓.๑๐) กิจการที่เทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

ขอ ๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับหามผูใดประกอบกิจการ 

ตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๔  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก  เจาพนักงานทองถิ่น 

ตามใบอนุญาตที่แนบทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๔  ท้ังท่ีเปนการคาและไมเปนการคา 

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่ตั้งจะตองไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร   

ทําความสะอาดงาย 

(๒) จัดใหมีระบบการระบายน้ําท้ิงและหรือระบบบําบัดน้ําเสียอยางเพียงพอและถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๓) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๔) จัดใหมีระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  การกําจัดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตท่ีถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ 

(๕) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพและระบบการปองกันอุบัติเหตุอัคคีภัย 

(๖) จัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  จํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

๗) จัดใหมีระบบปองกันการปนเปอนในผลิตภัณฑโดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เปน  “อาหาร” 

(๘) จัดใหมีน้ําใชที่สะอาด  โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร 

(๙) จัดใหมีระบบการรักษาความสะอาด  เครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  และสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ 

 (๑๐) จัดใหมีการปองกัน  กล่ิน  เสียง  แสง  รังสี  ความส่ันสะเทือน  ส่ิงมีพิษ  ฝุนละออง  เขมา 

เถา  มูลหรือส่ิงอื่นใด ๆ  ซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญ 

 (๑๑) การปฏิบัติอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และ 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  จะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูขอรับใบอนุญาตงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวในขอ  ๖  เพียงเทาท่ีเห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะแกการคา 

ซึ่งใหควบคุมก็ได   

ขอ ๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๖  ขอ  ๗  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบที่กําหนดภายในสิบหาวัน 

ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัติ  จะตองปฏิบัติ 

ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  ถาวัตถุ 

แหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  และสัตวพาหะนําโรค 

(๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมเปนที่เพาะพันธุแมลง   

และสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๓) ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไขหรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

(๔) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิน่  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที ่ เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธปีระกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควร 

เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง 

ระเบียบ  ขอบัญญัติ  และประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  จะตองนําสําเนาหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) หลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ เจาพนักงานทองถิ่นจะตองดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต 

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตาม  ขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวัน   

นับแตวันที่ไดรับคําขอตามขอ  ๗  และหลักฐานตามขอ  ๑๑  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปน  เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและ 

เหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ขยายเวลาไดแลวนั้น   

ผูไดรับอนุญาตตองมาขอรับใบอนุญาต  ภายในสิบหาวันทําการ  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการคาเชนนั้นตอไป  จะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันส้ินอายุใบอนุญาต  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว 

ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียม 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๔ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  และขอตอใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  จะตองชําระคาธรรมเนียม 

การออกใบอนุญาต  ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต   

หรือวันที่ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตแลวแตกรณี 

ผูประกอบกิจการคาที่มาขอตออายุใบอนุญาตรายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง   

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิก 

การดําเนินกิจการกอนถงึกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้  ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ใหใชสําหรับ 

กิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว  ถาประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภท 

ในขณะและสถานที่เดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทท่ีมีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว   

ประเภทอื่นใหเรียกเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันที่ไดออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองขอบอกเลิก 

การดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๗ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคา  จะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูที่ไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด   

พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  และวิธีการตามขอ  ๗  และขอ  ๑๑   

โดยอนุโลม  และใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ ๑๙ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้   

ดังตอไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหใชแบบ  กอ.  ๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหใชแบบ  กอ.  ๒ 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๓ 

(๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ.  ๔ 

(๕) คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ  ใหใชแบบ  กอ.  ๕ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบตัิหรือปฏิบัติไมถกูตองตามขอบญัญตันิี้   

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูรับคําส่ังไมแกไขหรือไมปรับปรุง 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิน่ส่ังพักใบอนุญาตในเวลาที่เหน็สมควร  แตตองไมเกินสิบหาวนั 

ในกรณีผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคารายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป 

และมีเหตุที่จะตองส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้   

หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการคาที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต  เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๔ ใหผูประกอบการในลักษณะขอ  ๔  อยูในวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนกิจการ 

ที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

ใหเจาของกิจการตามความในวรรคหนึ่ง  ดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พิเชษฐ  ศักดิ์สูง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอกคําใต 



 

 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม/ป

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

(๑.๑)  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

  (๑.๑.๑)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

  ก.  ตั้งแต  ๑๐  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

  ข.  ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 

  (๑.๑.๒)  การเลี้ยงสุกร 

  ก.  ตั้งแต  ๕๐  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว   

  ข.  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

  (๑.๑.๓)  การเลี้ยงแพะ  แกะ 

  ก.  ตั้งแต  ๑๐  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

  ข.  ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 

  (๑.๑.๔)  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  นก 

  ก.  ตั้งแต  ๒๐๐  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 

  ข.  ตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

  (๑.๑.๕)  การเลี้ยงสัตวอ่ืนๆ 

(๑.๒)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

  (๑.๒.๑)  ตั้งแต  ๕  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว 

  (๑.๒.๒)  ตั้งแต  ๑๑  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

  (๑.๒.๓)  ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 

(๑.๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี

ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน 

ของกิจการนั้น  ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

(๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาดสด  และการฆาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

  (๒.๑.๑)  ตั้งแต  ๑๑  ตัวข้ึนไป 

  (๒.๑.๒)  วันละไมเกิน  ๑๐  ตัว 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๗๐๐ 

๓๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๗๐๐ 

๕๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม/ป

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 

(๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

ท่ียังมิไดฟอก 

  (๒.๒.๑)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว 

  (๒.๒.๒)  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

(๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

(๒.๔)  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

(๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

(๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  

กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

(๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ   

การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใด

ของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

         (๒.๗.๑)  โรงงานผลิต 

         (๒.๗.๒)  สถานท่ีสะสม  (โกดัง) 

         (๒.๗.๓)  สถานท่ีจําหนาย 

                    (ก)  ๑  ตันข้ึนไป 

                    (ข)  ไมเกิน  ๑  ตัน 

(๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

(๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

(๓.๒)  การผลิตกะป  เครื่องแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  

ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวน    

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีการอ่ืนใด  ในการผลิต

อาหารจากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๓.๖)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด    

และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๓.๗)  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู 

        (๓.๗.๑)  การผลิตเสนหม่ี  วุนเสน 

        (๓.๗.๒)  การผลิตเตาฮวย  เตาหู  เก้ียมอ๋ี 

        (๓.๗.๓)  การผลิตขนมจีน 

        (๓.๗.๔)  การผลิตเสนกวยเตี๋ยว 

(๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

(๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

(๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  

ขนมเปยะ 

(๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ํา ถ่ัวเหลือง  

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

            (๓.๑๒.๑)  ใชเครื่องจักร 

            (๓.๑๒.๒)  ไมใชเครื่องจักร 

(๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

           (๓.๑๓.๑)  การผลิต 

           (๓.๑๓.๒)  การแบงบรรจุ 

(๓.๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

(๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

น้ําสมสายชู 

(๓.๑๖)  การค่ัวกาแฟ 

(๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

           (๓.๑๗.๑)  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

           (๓.๑๗.๒)  ใชเครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 

(๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

(๓.๑๙)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

           (๓.๑๙.๑)  ใชเครื่องจักร 

           (๓.๑๙.๒)  ไมใชเครื่องจักร 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

 

(๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม  

ชนิดผงอ่ืน ๆ 

          (๓.๒๑.๑)  ใชเครื่องจักร 

          (๓.๒๑.๒)  ไมใชเครื่องจักร 

(๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

           (๓.๒๒.๑)  ใชเครื่องจักร 

           (๓.๒๒.๒)  ไมใชเครื่องจักร 

(๓.๒๓)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 

ท่ีคลายคลึงกัน 

           (๓.๒๓.๑)  ใชเครื่องจักร 

           (๓.๒๓.๒)  ไมใชเครื่องจักร 

(๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

(๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

           (๓.๒๕.๑)  การผลิตน้ําแข็งหลอด 

           (๓.๒๕.๒)  การผลิตน้ําแข็งอ่ืน 

(๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหาร  ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  

๕  แรงมาข้ึนไป 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 

(๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวย

เครื่องจักร 

         (๔.๑.๑)  แผนปจจุบัน 

         (๔.๑.๒)  แผนโบราณ 

(๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  

เครื่องสําอางตาง ๆ 

          (๔.๒.๑)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  เครื่องสําอาง

ตาง ๆ 

          (๔.๒.๒)  การผลิต  การบรรจุผาเย็น  กระดาษเย็น 

(๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ  จากสําลี 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป

(บาท) 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 

 

(๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออม

สําเร็จรูป 

(๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

(๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

(๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

         (๕.๒.๑)  การลาง  การรม  การอบ 

         (๕.๒.๒)  การสะสม 

(๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกันดวย  เครื่องจักร 

(๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

         (๕.๔.๑)  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

         (๕.๔.๒)  ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาแตไมเกิน   

๒๐  แรงมา 

         (๕.๔.๓)  ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

(๕.๕)  การผลิตยาสูบ   

         (๕.๕.๑)  แบบโรงงาน 

         (๕.๕.๒)  แบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

(๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวย

เครื่องจักร   

(๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

         (๕.๗.๑)  โรงงานผลิตปุย 

         (๕.๗.๒)  สถานท่ีสะสมและ  หรือ  จําหนาย 

                    (ก)  ตั้งแต  ๖  ตันข้ึนไป 

                    (ข)  ตั้งแต  ๒  แตไมเกิน  ๕  ตัน 

                    (ค)  ไมเกิน  ๑  ตัน 

(๕.๘)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

(๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือขนถายมันสําปะหลัง 

กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

(๖.๑)  การผลิตโลหะท่ีเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  

อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

         (๖.๑.๑)  ใชเครื่องจักรหรือกําลังไฟฟา 

         (๖.๑.๒)  ไมใชเครื่องจักร 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป
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(๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด 

ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

        (๖.๒.๑)  การหลอม  การหลอ 

        (๖.๒.๒)  การถลุง 

(๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด   

การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวย  เครื่องจักร  หรือกาซ

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

         (๖.๓.๑)  การกลึง  การเจาะ  การรีด  การอัด 

         (๖.๓.๒)  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน 

(๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  

โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

(๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือ 

วิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

(๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือ

การลางแร 

กิจการท่ีเกี่ยวของกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

(๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนส ี 

การพนสารกันสนิมยานยนต 

         (๗.๑.๑)  การตอ  การประกอบ 

         (๗.๑.๒)  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารสนิม 

         (๗.๑.๓)  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารสนิม

(รานขนาดเล็ก) 

(๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบ 

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต

เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

         (๗.๒.๑)  การตั้งศูนยถวงลอ 

         (๗.๒.๒)  การซอม  การปรับแตง 

(๗.๓)  การประกอบเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือ

เครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ  หรือจําหนาย  และในการประกอบ

ธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

         (๗.๓.๑)  รถยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล 

         (๗.๓.๒)  ยานยนต 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 
 

 

 



 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

(๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรรี่ 

(๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

        (๗.๖.๑)  รานขนาดเล็ก 

        (๗.๖.๒)  รานขนาดใหญ 

(๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

(๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

(๘.๒)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ   

การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

(๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของเครื่องจักร  หรือ 

การพน  การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑ 

จากไม  หรือหวาย 

(๘.๔)  การอบไม 

(๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

(๘.๖)  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

(๘.๗)  การประดิษฐกระดาษตาง ๆ 

(๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

        (๘.๘.๑)  การเผา 

        (๘.๘.๒)  การสะสม 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

(๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๙.๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  

(๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา   

อบสมุนไพร 

(๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานอง

เดียวกัน 

         (๙.๔.๑)  มีหองพักตั้งแต  ๑๐๐  หองข้ึนไป  หรือตึกแถว  

หลังเดียวหรือหลายหลังไมมีลักษณะเปนตึกแถว  หรือเรือนไม

หลังเดียวหรือหลายหลังก็ตามแตมีอาณาเขตเปนสนามหญาหรือ

ท่ีวางสําหรับใหผูพักอาศัยเดินเลนเพ่ือพักผอนหยอนใจ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

 



 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๙.๔.๒)  มีหองพักตั้งแต  ๕๐  หองข้ึนไป  แตไมถึง  

๑๐๐  หอง  หรือมีลักษณะเปนตึกแถว  หรือแมแตบางสวนจะ

เปนตึกแถวก็ตาม 

(๙.๔.๓)  มีหองพักไมถึง  ๕๐  หอง  หรือมีลักษณะ

เปนเรือนไม  หรือแมแตบางสวนจะเปนหองแถวก็ตาม 

(๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  

หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๙.๕.๑)  มีหองตั้งแต  ๑๐๑  หองข้ึนไป 

(๙.๕.๒)  มีหองตั้งแต  ๕๑  แตไมเกิน  ๑๐๐  หอง 

(๙.๕.๓)  มีหองตั้งแต  ๒๑  แตไมเกิน  ๕๐  หอง 

(๙.๕.๔)  มีหองไมเกิน  ๒๐  หอง 

(๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

(๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง   

ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

(๙ .๙ )   การจัดให มีการเลนส เ ก็ต   โดยมีแสงหรือ เสีย ง

ประกอบการเลนอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแต

กิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

(๙.๑๐.๑)  สถานท่ีปรับอากาศ 

(๙.๑๐.๒)  สถานท่ีไมปรับอากาศ 

(๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหมีบริการควบคุมน้ําหนักโดย

วิธีการควบคุมทางโภชนา  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ   

การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๙.๑๒)  การประกอบการสวนสนุก  ตูเกม  เกมสออนไลน 

(๙.๑๓)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   

การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

(๙.๑๔)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอม

กอลฟ 

ก. สนามกอลฟ 

  ๒,๐๐๐ 

 

 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

๔,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐๐ 

๕๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 



 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป

(บาท) 

 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. สนามฝกซอมกอลฟ 

(๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

(๙.๑๖)  การใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 

(๙.๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 

(๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือ 

  การทอผาดวยก่ีกระตุก  ตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

(๑๐.๑.๑)  การทอผาดวยก่ีกระตุก  ตั้งแต  ๕  ก่ี   

แตไมเกิน  ๑๐  ก่ี 

(๑๐.๑.๒)  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน  ๑๐  ก่ี 

(๑๐.๑.๓)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวย 

เครื่องจักร 

(๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

(๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

(๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 

(๑๐.๕)  การเย็บหรือปกผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 

๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 

(๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

(๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

กิจการเกี่ยวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

(๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

(๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หินทรายหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๑.๖)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 

(๑๑.๖.๑)  ใชเครื่องจักร 

(๑๑.๖.๒)  ไมใชเครื่องจักร 

(๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง   

หรือการเผาหินปูน 

(๑๑.๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

  หรือสวนผสม   เชน   ผาเบรก   ผาคลัตช   กระเบื้องมุงหลังคา   

  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 

  ๒,๕๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 



 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป

(บาท) 

 

 

 

๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

(๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษ 

(๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

(๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  กรด  ดาง  

สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

(๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

(๑๒.๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามัน

ปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

           (๑๒.๓.๑)  คลังน้ํามัน 

           (๑๒.๓.๒)  สถานท่ีตั้งปมจําหนาย  ๔  หัวจายข้ึนไป 

            (๑๒.๓.๓)  สถานท่ีตั้งปมจําหนายตั้งแต  ๓  แตไมเกิน   

๔  หัวจาย 

            (๑๒.๓.๔)  สถานท่ีตั้งปมจําหนายไมเกิน  ๒  หัวจาย 

(๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

(๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

(๑๒.๖)  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม

พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

(๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

(๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

           (๑๒.๙.๑)  การผลิต 

           (๑๒.๙.๒)  การลาง 

(๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุคลายคลึง 

(๑๒.๑๑)  การผลิต  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

(๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

(๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือ

สารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

             (๑๒.๑๔.๑)  การผลิต 

             (๑๒.๑๔.๒)  การสะสม  การขนสง 

(๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  ๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 



 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัด

ศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

             (๑๒.๑๖.๑)  การผลิต 

             (๑๒.๑๖.๒)  การบรรจุ 

             (๑๒.๑๖.๓)  การสะสม  การขนสง 

             (๑๒.๑๖.๔)  การจําหนายสารกําจัดศัตรูพืช/ 

             รานคาปลีก 

(๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

             (๑๒.๑๗.๑)  การผลิต 

             (๑๒.๑๗.๒)  การบรรจุ 

             (๑๒.๑๗.๓)  การสะสม 

กิจการอ่ืนๆ 

(๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

(๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

           (๑๓.๒.๑)  การผลิต 

           (๑๓.๒.๒)  การซอม 

(๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

           (๑๓.๓.๑)  ใชเครื่องจักร 

           (๑๓.๓.๒)  ไมใชเครื่องจักร 

(๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

(๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

(๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

(๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

(๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

(๑๓.๙)  การกอสราง 

(๑๓.๑๐)  กิจการท่ีเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๓๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           (แบบ  กอ.๑) 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

        เขียนท่ี………………………………………………… 

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

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

อยูบานเลขท่ี………………………………หมูท่ี…………………ตรอก/ซอย……………………ถนน……………………………………… 

แขวง/ตําบล………………………………เขต/อําเภอ……………………………เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต…………………………… 

จังหวัด………………………………  หมายเลขโทรศัพท………………………………………………………………………………………… 

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท………………………………………………………… 

        โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ…………………………………………ตารางเมตร 

  (  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท…………………………………………………………………… 

        มีคนงาน……………………คน  ใชเครื่องจักรขนาด……………………………………………แรงมา 

  (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท………………………………… 

        ณ  บริเวณ………………………………………………..โดยวิธีการ……………………………………………… 

  (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

   เก็บขนสิ่งปฏิกูล  โดยมีแหลงกําจัดท่ี…………………………………………………..………………….. 

   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี…………………………………………………… 

   เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดอยูท่ี………………………………………………………………………. 

   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี…………...…………………………….............. 

ตอ(เจาพนักงานทองถ่ิน)………………………………………………………..พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ

เอกสารมาดวย  ดังนี้  คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัว…………………………….......………...(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ) 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

๓.๑…………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ๔.  ......................................................................................................................................

  ๕  ...................................................................................................................................................

   

   

 

 

 

 



 

 

    

     

    

  

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

      (…………………………………………………………) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ……………………………………………………………..…………………………………… 

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

 

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

        (………………….……………………………………….) 

     ตําแหนง…………………………………………..วันท่ี…………/……………/……… 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

 (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

       (……………………………………………………………………) 

    ตําแหนง……………………………………………………..วันท่ี…………./……………./……… 

 

 

 

 



 

           (แบบ  กอ.๒) 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

  อนุญาตให…………………………………………………………………………สัญชาติ………………………………… 

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

ตําบล……………………………อําเภอ……………………………จังหวัด…………………………โทรศัพท……………………………… 

 

 ขอ  ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท…………………………………………………………….. 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา…………………………………………………………………………………………………………………… 

ตั้งอยูบานเลขท่ี………………………..หมูท่ี………………..ตรอก/ซอย…………………………..ถนน…………………………………… 

ตําบล……………………………อําเภอ……………………………จังหวัด……………………………โทรศัพท……………………………… 

โทรสาร…………………………………………มีพ้ืนท่ีประกอบการ………………………..ตารางเมตร  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง

ขนาด…………………………………..แรงมา  จํานวนคนงาน……………………….คน   

ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต………………………………บาท  (………………………………………................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………………เลขท่ี…………………ลงวันท่ี……………เดือน……………………….พ.ศ………......... 

 ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอกําหนดทองถ่ิน   

  (เทศบัญญัติ/ขอบังคับสุขาภิบาล/ขอบัญญัติตําบล/ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี) 

 ขอ  ๓  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

 

 ๓.๑)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ๓.๒)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ๓.๓)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี…………………เดือน……………………………..พ.ศ……………………… 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี……………….เดือน……………………………….พ.ศ………………………………… 

 

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

      (…………………………………………………………………..) 

    ตําแหนง…………………………………………………………………….เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 



 

รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

ว/ด/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

ว/ด/ป 

ท่ีหมดอายุ 

 

ใบเสร็จรับเงิน 

ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น 

  เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           (แบบ  กอ.๓) 

 

คําขอตอใบอนุญาต 

ประกอบกิจการเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เขียนท่ี……………………………………………………………… 

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

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

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

แขวง/ตําบล………………………………….เขต/อําเภอ……………………………..อบต…………………………………………………… 

จังหวัด……………………………………หมายเลขโทรศัพท……………………………………………………………………………………… 
 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท……………………………………………………………………. 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี……………เลขท่ี……………/………………ออกใหเม่ือวันท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ………… 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 พรอมคําขอตอใบอนุญาตนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้  คือ 

๑ สําเนาบัตรประจําตัว…………………………………(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒ สําเนาทะเบียนบาน 

๓ หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

๓.๑  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔ ................................................................................................................................................. 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

      (ลงชื่อ)…………………………………………ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(  )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต 

(  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

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

  (………………………………………………………) 

ตําแหนง……………………………………………………………… 

วันท่ี……………/……………………/………………………. 

คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 

 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

( ล ง ชื่ อ )………………………………………………………………  

(…………………………………………………………………..) 

ตําแหนง…………………………………………………………… 

วันท่ี……………../……………………../…………………….. 

 

 



 

           (แบบ  กอ.๔) 

คําขออนุญาตตางๆ 
 

เขียนท่ี……………………………………………………………… 

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 
 

 

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

อายุ..........ป  อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี.............หมูบาน............................ตําบล.................................................... 

อําเภอ.............................จังหวัด.................................โทรศัพท.................................................................................. 

 

  มีความประสงค............................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

  ขอใหองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตดําเนินการดังนี้ 

 ๑............................................................................................................................................... 

 ๒................................................................................................................................................ 

 ๓................................................................................................................................................ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 

        .........................................................(ผูยื่นคําขอ) 

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

 ความเห็น       คําสั่ง 

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

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

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

.................................................ลงชื่อ   ...............................................................ลงชื่อ 

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

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต          นายกองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

 

 

 

 

 

 



 

(แบบ  กอ.๕) 

 

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

 

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

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

 

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

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

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี                                                          อยูบานเลขท่ี....................... 

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

อําเภอ/เขต............................จังหวัด......................โทรศัพท..............................โทรสาร............................................ 

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

มีสํานักงานอยูเลขท่ี...................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย............................ถนน...................................................... 

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

โทรสาร.....................................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 

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

เปนผู ถือใบอนุญาต/ผู รับมอบอํานาจจากผู ถือใบอนุญาตประกอบกิจการ ท่ี เปน อันตรายตอสุขภาพ   

เลมท่ี............เลขท่ี..............ป..................ประกอบกิจการ.....................................................ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพประเภท.........................................................ลําดับท่ี..........................ใชชื่อสถานประกอบการ

วา............................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี........................................................................................... 

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

อําเภอ/เขต........................จังหวัด................................โทรศัพท................................โทรสาร.................................... 

ขอแจงเลิกการดําเนินกิจการดังกลาวตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจาก................................................................... 

.................................................................................................................และไดเลิก/จะเลิกการดําเนินกิจการเม่ือ

วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ................พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



 

๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  เลมท่ี..............เลขท่ี............ป............. 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 

๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได) 

๔. หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  กระทรวงพาณิชย  

กรมสรรพากร  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  (ถามี) 

 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคาธรรมเนียมคางชําระจากการประกอบกิจการ  กอนเลิกการประกอบกิจการ  

และขอความท่ีระบุไวในแบบคําขอนี้  เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 


