
 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยท่ีเปนการตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  วาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปน

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  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนและนายอําเภอสิงหนคร  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนแลว  ๑๕  วัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองมีการควบคุมภายใน 

เขตองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน   

๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง   

 (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเก็บคาดู  หรือบริการไมวาทางตรง  

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 
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๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และ

การฆา  เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

 (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑที่มาจากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘)  การสะสม  หรือการลางครั่ง 

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซี่อิ้ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตวพืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี

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

 (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ

กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํามันวัว 

 (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบรโิภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร   

 (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  และเพ่ือ 

การบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 
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๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (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  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖)  การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร 

 (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ

อื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 
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 (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๖.๑)   

 (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต   

 (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม  หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

 (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

 (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๖)  การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๘.๔)  การอบไม 

 (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 
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๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล   

 (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต 

เปนการใหบริการใน  (๙.๑)   

 (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่นในทํานอง

เดียวกัน 

 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย  

วาดวย  การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 

ใหอาหารท่ีมีวัตถปุระสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธอีื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
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 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทยการสาธารณสุขวิทยาศาสตร  และ

ส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

 (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

 (๑๐.๓)  การปนดาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว   



 หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดสหรือ   

สารตัวทําละลาย   

 (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ  

ปโตรเลียมตาง ๆ 

 (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติกเซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

 (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง   

 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  สารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว   
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๑๓. กิจการอื่นๆ 

 (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙)  การกอสราง 

 (๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานอื่น ๆ  พอสมควรตามความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัย  หรือการกอเหตุรําคาญ

ของประชาชน 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการขออนุญาต

ไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  มีบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน

มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  
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มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉนิตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน

เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น ๆ 

  (๔)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

  (๕)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอพัก  ซึ่งรับน้ําเสียดวย 

วัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๖)  การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ํา 

ทางสาธารณะ  หรือผูอาศัยใกลเคียง   

  (๗)  ตองมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย  หรือกากของเสียใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  กําหนด 

  (๘)  สถานที่เล้ียงสัตว  ตองมีที่ขัง  หรือปลอยสัตวกวางพอ  และจัดสถานที่ใหอยู 

ในสภาพท่ีไมกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน  และไมกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตวและ

ใหมีการเก็บรวบรวมกําจัดมูลสัตว  เศษอาหาร  ซากสัตว  ใหไดสุขลักษณะ 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน  และ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม  และเพียงพอกับปริมาณ  และ

ประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 
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  (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด  

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการใดท่ีประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี  หรือ 

วัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุม  และปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ  หรือ 

เปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน  และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๔  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ  ๑๕  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕   

ในลักษณะที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมหลักฐาน

ตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนกําหนด 
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ขอ  ๑๖  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลววาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๑๕  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  

จึงใหออกใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนกําหนด   

ขอ  ๑๗  ผูไดรับอนุญาต  ตองมารบัใบอนญุาตพรอมกบัชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต  

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  

ซึ่งกําหนดใหควบคุม  ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแหงเดียว  ถามี

การประกอบกิจการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในสถานที่และเวลาเดียวกัน  ใหเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ  ๑๙  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน   

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาต  สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูรับอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิน่  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนกําหนด  

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  

พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหาย  หรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๒๑ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังนี้ 

  (๑)  ใหใชแบบที่องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนกําหนด  โดยประทับตราสีแดงคําวา  

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงาน

ทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทน  และคูฉบับ   
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  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือ

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต   

ขอ  ๒๒  การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบคําขอกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงาน

ทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  หรือไมประสงคจะประกอบ

กิจการนั้นตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบที่องคการบริหาร 

สวนตําบลวัดขนุนกําหนด 

ขอ ๒๔ ถาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ 

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได  ภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๖  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ังแลวแตกรณี 
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ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

ขอ  ๒๘  ผูรับใบอนุญาตผูใด  ดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๕   

มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๙  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกตามขอบังคับตําบล  เรื่อง  ควบคุมการคา  ซึ่งเปนกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ใหใชไดจนกวาใบอนุญาตจะหมดอายุ 

ขอ  ๓๐  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิี้ในขอ  ๑๙  วรรคสอง  หรือขอ  ๒๐  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๓๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ประภัย  เพ็ชรสุวรรณ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัขนุน 



 
 

คําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
 
      เขียนที่ ........................................................................ 
 

      วันที่................เดือน................................พ.ศ. ................ 

 
 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)................................................................................................................... 
    เปน็บคุคลธรรมดา  อายุ ....................ปี  สัญชาติ................................เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
............................................................ อยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่.................ตรอก/ซอย 
................................ถนน ................................... ตําบล...................................อําเภอ..................................จังหวัด 
..................................โทรศัพท์ ............................................โทรสาร ................................................... 
    เปน็นิติบุคคลประเภท ..........................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................... 
มีสํานักงานอยู่ที่.......................................หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ..................................ถนน ............................. 
ตําบล ...............................อําเภอ ...............................จังหวัด ..................................โทรศัพท์................................... 
โทรสาร.................................... ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................อยู่บ้านเลขที่....................... หมู่ที่..................... 
ตรอก/ซอย ......................................ถนน ...............................ตําบล .................................อําเภอ 
.............................จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................อยู่บ้านเลขที่....................... หมู่ที่..................... 
ตรอก/ซอย ......................................ถนน ...............................ตําบล .................................อําเภอ 
.............................จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 
ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน  ดังนี ้
 ๑. ช่ือสถานประกอบการ .............................................................................................................................
ประกอบกิจการ.............................................................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท............................................................................................ลําดับที่........................กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม 
...........................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง....................ห้อง  หรือ จํานวน
ที่น่ัง ......................ที่น่ัง)  (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนสัตว์..........................ตัว) 
จํานวนคนงาน ..........................คน 
 ๒. สถานประกอบการ ต้ังอยู่เลขที่ ........................ หมู่ที่ .................ตรอก/ซอย
........................................... 
ถนน .................................ตําบล......................................อําเภอ ..................................จังหวัด................................. 
โทรศัพท์..................................โทรสาร............................... อาคารประกอบการมีเน้ือที่.........................ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) มเีน้ือที่ ...........................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานที ่
.............................................................................................(เป็นไม้  ห้องแถว  ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท...................................................................................สถานประกอบการ
อยู่ใกล้เคียง กับ..........................................................................................................การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ           ม ี             ไมม่ี   บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ดังน้ี   
  ด้านเหนือ........................................................................................ 
  ด้านใต้ ........................................................................................... 
  ด้านตะวันออก ............................................................................... 
  ด้านตะวันตก ................................................................................. 
 ๓. ทํางานปกติต้ังแต่เวลา .........................น.  ถึงเวลา .........................น. รวมวันละ ......................ช่ัวโมง  
...................... กะ  วันหยุดประจําสัปดาห์   ได้แก่ ........................................................................ 
 ๔. จํานวนและระดับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน .......................................... คน 
  ๔.๑  เจ้าหน้าที่บริหารและนักวิชาการ ................................... คน 
  ๔.๒  คนงานชาย ............................คน  คนงานหญิง .......................................... คน 
  ๔.๓  ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ ............................................... คน 
  ๔.๔  ช่างเทคนิคและช่างฝีมอืจากต่างประเทศ ...............................คน 
 ๕. การผลิต 
  ๕.๑ ช่ือ  ปริมาณการใช้  และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
    วัตถุดิบ    ปริมาณการใช้ (ต่อปี)  แหล่งที่มา 
          (บริษัท/ห้างร้าน) 
   ๑)................................   ....................................  ..................................... 
    ๒)................................   ....................................  ..................................... 
   ๓)................................   ....................................  ..................................... 
   ๔)................................   ....................................  ..................................... 
  ๕.๒ ช่ือผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจําหน่าย 
             ผลิตภัณฑ์   ปริมาณการผลิต (ต่อปี)  การจําหน่าย 
          (ระบุสถานที่จาํหน่าย) 
   ๑)................................   ....................................  ..................................... 
    ๒)................................   ....................................  ..................................... 
   ๓)................................   ....................................  ..................................... 
   ๔)................................   ....................................  ..................................... 

 
 
 
 
 



 
- ๓ - 

 
  ๕.๓ วัตถุผลพลอยได้ (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) ถ้าม ี
    วัตถุผลพลอยได้  ปริมาณวัตถุผลพลอยได้  จําหน่ายได้/จําหน่ายไม่ได้ 
   ๑)................................   ....................................  ..................................... 
    ๒)................................   ....................................  ..................................... 
   ๓)................................   ....................................  ..................................... 
   ๔)................................   ....................................  ..................................... 
  ๕.๔ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จํานวน) 
   ๑) .................................................ขนาด........................แรงม้า  จํานวน................เครื่อง 
   ๒) .................................................ขนาด........................แรงม้า  จํานวน................เครื่อง 
   ๓) .................................................ขนาด........................แรงม้า  จํานวน................เครื่อง 
   ๔) .................................................ขนาด........................แรงม้า  จํานวน................เครื่อง 
๖. การควบคุมมลพิษ 
 ๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบการ (นํ้าเสีย ของเสีย มลพิษอากาศ สิ่งปฏิกูล) ระบุช่ือ 
และปริมาณ ถา้มี 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 ๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย ของเสีย 
มลพิษอากาศ สิ่งปฏิกูล) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................  
๗. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
- ๔ - 

 
๘. แผนที่สังเขปแสดงสถานทีต้ั่งสถานประกอบการ 
 

 
๙. หลักฐานทีนํ่ามาประกอบการพิจารณาอนุญาตมีดังน้ี 
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
  ๓. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
  ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิ
บุคคล (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
  ๖. หลกัฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการได้  โดยถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  ๗. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือ สญัญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิ
ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)  
  ๘. ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๙.  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

  ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
      
     (ลงช่ือ)........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (...................................................) 

 
 
 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือ

แมลง 

  ๑.๑.๑  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

ก. ตั้งแต  ๑๐  แตไมเกิน ๒๐  ตัว                                                                                         

ข. ตั้งแต  ๒๑  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

ค. ตั้งแต  ๑๐๑ ตัวข้ึนไป 

  ๑.๑.๒  การเลี้ยงสุกร 

      ก.  ตั้งแต  ๒๐ แตไมเกิน  ๕๐ ตัว 

ข.  ตั้งแต  ๕๑  แตไมเกิน ๑๐๐  ตัว 

ค.  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

  ๑.๑.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ 

     ก.    ตั้งแต   ๑๐ แตไมเกิน ๕๐  ตัว   

      ข.    ตั้งแต  ๕๑ แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว  ข้ึนไป 

      ค.    ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

  ๑.๑.๔ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  นก 

ก. ตั้งแต  ๕๐ แตไมเกิน  ๒๐๐  ตัว 

ข. ตั้งแต ๒๐๑ แตไมเกิน  ๑,๐๐๐ ตัว 

ค. ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป 

  ๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก  ๑.๑.๑ - ๑.๑.๔ 

      ก.   พ้ืนท่ีตั้งแต  ๑๑ แตไมเกิน  ๓๐ ตารางเมตร 

      ข.   พ้ืนท่ีตั้งแต ๓๑ แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

      ค.   พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

ก. ตั้งแต  ๕ แตไมเกิน  ๑๐  ตัว  

ข. ตั้งแต  ๑๑ แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

ค. ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใด

อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือ

ประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ

คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๗๐๐ 

๕๐๐ 



  

 

   

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท) 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
๒.๑ การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารการเรขาย 
การขายในตลาด และการฆาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
     ก.  ตั้งแต  ๑๐  ตัวข้ึนไป     
     ข.  วันละไมเกิน  ๑๐  ตัว 
๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว   ขน
สัตวท่ียังมิไดฟอก 
      ก.  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว 
      ข.  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู                        
เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  
และการขายในตลาด 
๒.๖ การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ  จากเปลือก
หอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวน
อ่ืนๆ  ของสัตว 
๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  
การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวน
หนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
      ก. โรงงานผลิต 
      ข. สถานท่ีสะสม  (โกดัง) 

 ค. สถานท่ีจําหนาย 
- ๑  ตันข้ึนไป 
- ไมเกิน  ๑  ตัน 

๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
  ๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
   ๕๐๐ 
   ๕๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
(๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
(๒) การผลิตกะป  เครื่องแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  
น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซ่ีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรส
อ่ืนๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓)   การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา    
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน                 

 
๑,๐๐๐ 
   ๒๐๐ 

 
 

   ๒๐๐ 
 

   ๒๐๐ 

 



 

 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 

 (๕)  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีการอ่ืนใด

ในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

(๖)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  

หมูตั้ง    ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   การเรขาย   การ

ขายในตลาด   และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๗)  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู 

ก. การผลิตเสนหม่ี  วุนเสน 

ข. การผลิตเตาฮวย  เตาหู  เก้ียมอ๋ี 

ค. การผลิตขนมจีน 

ง. การผลิตเสนกวยเตี๋ยว 

(๘) การผลิตแปะแซ 

(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

    (๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  

จันอับ  ขนมเปยะ 

(๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการ

หองเย็น  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

    (๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลอืง  

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  

ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

ก. ใชเครื่องจักร 

ข. ไมใชเครื่องจักร 

    (๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

ก. การผลิต 

ข. การแบงบรรจุ 

(๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

    (๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

น้ําสมสายชู 

(๑๖)  การค่ัวกาแฟ 

(๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร     

ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมา 

(๑๘)  การผลิตผงชูรส 

๒๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  ๓๐๐ 

 

   ๓๐๐ 

 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

   ๕๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 ๘๐๐ 

 ๒๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 



 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 

 (๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

ก. ใชเครื่องจักร 

ข. ไมใชเครื่องจักร 

(๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยาง

อ่ืน  ยกเวนการบริโภคในครัวเรือน 

(๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม

ชนิดผงอ่ืนๆ 

      ก.  ใชเครื่องจักร 

ข.  ไมใชเครื่องจักร 

(๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภค 

ในครัวเรือน 

ก. ใชเครื่องจักร 

ข. ไมใชเครื่องจักร 

(๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ี

คลายคลึงกัน 

ก. ใชเครื่องจักร 

ข. ไมใชเครื่องจักร 

(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร           

(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

ก. การผลิตน้ําแข็งหลอด 

ข. การผลิตน้ําแข็งอ่ืน 

(๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหาร  ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลัง

ตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

    ๒๐๐ 

    ๑๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

๑,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย        

เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

(๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวย

เครื่องจักร 

ก. แผนปจจุบัน 

ข. แผนโบราณ 

(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  

เครื่องสําอางตาง ๆ 

     ก. การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู เครื่องสําอางตาง ๆ 

     ข. การผลิต  การบรรจุผาเย็น    กระดาษเย็น 

 

 

๑,๕๐๐ 

  ๒๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 



 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 

 

 

 

(๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

(๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออม

สําเร็จรูป 

(๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

(๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

(๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

ก. การลาง  การรม  การอบ 

ข. การสะสม 

(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ใน

ทํานองเดียวกันดวย เครื่องจักร 

(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

ก. ใชเครื่องจักร ไมเกิน ๑๐ แรงมา 

ข. ใชเครื่องจักร เกินกวา ๑๐ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ 

แรงมา 

ค. ใชเครื่องจักรกวา ๒๐ แรงมาข้ึนไป 

(๕) การผลิตยาสูบ 

ก. แบบโรงงาน 

ข. แบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

(๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวย

เครื่องจักร 

(๗) การผลิต  การสะสมปุย 

ก. โรงงานผลิตปุย 

ข. สถานท่ีสะสมและ หรือ  จําหนาย 

- ตั้งแต  ๖  ตันข้ึนไป 

- ตั้งแต  ๑-๕  ตัน 

- ไมเกิน  ๑  ตัน 

(๘) การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

(๙) การตาก  การสะสม  หรือขนถายมันสําปะหลัง 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๖ กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

(๑) การผลิตโลหะท่ีเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  

อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

ก. ใชเครื่องจักรหรือกําลังไฟฟา 

ข. ไมใชเครื่องจักร 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 



 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 

 (๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  

ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 

ก. การหลอม  การหลอ 

     ข.    การถลุง  

(๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด      การ

ประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวย เครื่องจักร  หรือกาซ 

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 

ก. การกลึง  การเจาะ  การรีด  การอัด 

ข. การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน 

(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุกโครเมียม 

นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน ๖.๑    

    (๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธี

อ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 

    (๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก   

หรือการลางแร 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๗ กิจการท่ีเกี่ยวของกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

(๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  

การพนสารกันสนิมยานยนต 

ก. การตอ  การประกอบ 

ข. การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม 

(๑) พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

(๒) พ้ืนท่ีตั้งแต ๑๑ ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

(๓) พ้ืนท่ีตั้งแต ๕๑  ตารางเมตร ข้ึนไป 

 (๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับ

อากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  

เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

ก. การตั้งศูนยถวงลอ 

ข. การซอม  การปรับแตง 

(๓) การประกอบเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือ

เครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ หรือจําหนาย  และในการประกอบ

ธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร    

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

ก. รถยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล 

ข. ยานยนต 

(๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 



 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 

 

 

 

 

 

(๕)  การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 

(๕)  การปะ  การเชื่อมยาง 

ก. รานขนาดเล็ก 

ข. รานขนาดใหญ 

(๖)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

๘๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

(๑) การผลิตไมขีดไฟ 

(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส  การเจาะ  การขุดรอง  

การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

(๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของเครื่องจักร หรือการพน  

การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม

หรือหวาย 

(๔) การอบไม 

(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

(๖) การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

) (๗) การประดิษฐกระดาษตาง ๆ   

(๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

ก. การเผา 

ข. การสะสม 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการ

ใหบริการในขอ ๙ (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล 

(๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 

(๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานอง 

เดียวกัน 

      ก. มีหองพักตั้งแต  ๑๐๐  หองข้ึนไป  หรือตึกแถวหลัง

เดียวหรือหลายหลังไมมีลักษณะเปนตึกแถว  หรือเรือนไม

หลังเดียวหรือหลายหลังก็ตามแตมีอาณาเขตเปนสนามหญา  

หรือท่ีวางสําหรับใหผูพักอาศัยเดินเลนเพ่ือพักผอนหยอนใจ  

ข. มีหองพักตั้งแต  ๕๐  หองข้ึนไป  แตไมถึง  ๑๐๐  

หอง  หรือมีลักษณะเปนตึกแถว  หรือแมแตบางสวนจะเปน

ตึกแถวก็ตาม 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๕๐๐ 

 

                   



 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 

  ค. มีหองพักไมถึง  ๕๐  หอง  หรือมีลักษณะเปนเรือน

ไม  หรือแมแตบางสวนจะเปนหองแถวก็ตาม 

(๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  

หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน       

      ก.  มีหองตั้งแต  ๑๐๐ หองข้ึนไป 

      ข.  มีหองตั้งแต  ๕๐  หองข้ึนไป  แตไมถึง  ๑๐๐  หอง 

      ค.  มีหองตั้งแต  ๒๐  หองข้ึนไป  แตไมถึง  ๕๐  หอง 

      ง.   มีหองไมถึง  ๒๐  หอง 

    (๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวงรองเง็ง ดิสโกเทก               

คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ   ใน

ทํานองเดียวกัน 

    (๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ                                       

  หรือการเลนอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแต

กิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

ก. สถานท่ีปรับอากาศ   

ข. สถานท่ีไมปรับอากาศ   

(๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการ 

ควบคุมทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ    

การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการ

ดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๑๒) การประกอบการสวนสนุก  ตูเกม เกมออนไลน 

(๑๓) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย         

การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

(๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอม

กอลฟ 

ก. สนามกอลฟ 

ข. สนามฝกซอมกอลฟ 

(๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

(๑๖)  การใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 

 

๕๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๔๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐๐ 

๕๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

 



 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

(๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  

หรือการทอผาดวยก่ีกระตุก  ตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

ก. การทอผาดวยก่ีกระตุก ตั้งแต ๕ ก่ี แตไมเกิน ๑๐ ก่ี 

ข. การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ี 

ค. การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร 

(๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

(๓)  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

(๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ          

ดวยเครื่องจักร 

(๕) การเย็บหรือปกผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 

(๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 

(๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

(๘) การยอม   การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๑๑ กิจการเกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

(๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หินทรายหรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 

ก.ใชเครื่องจักร 

ข.ไมใชเครื่องจักร 

(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือ

การเผาหินปูน 

(๘) การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ

หรือสวนผสม  เชน ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา   

กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

(๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

(๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

(๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 



ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

(๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  กรด  ดาง  

สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

(๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามัน

ปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   

ก. คลังน้ํามัน 

ข. สถานท่ีตั้งปมจําหนาย  ๔ หัวจายข้ึนไป 

ค. สถานท่ีตั้งปมจําหนายไมเกิน  ๔ หัวจาย 

ง. สถานท่ีตั้งปมจําหนายไมเกิน  ๒ หัวจาย 

จ. น้ํามันเตา 

(๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

(๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗ (๑) 

(๖)  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  

พลาสติก  เซลลูลอยด เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๗)  การโม  การบดชัน 

(๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

(๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

ก. การผลิต 

ข. การลาง 

    (๑๐) การเคลือบ  การชุบ วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๑) การผลิต  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

(๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

(๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือ

สารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

ก. การผลิต 

ข. การสะสม  การขนสง 

(๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา  

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 

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 อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 

 (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัด

ศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

ก. การผลิต 

ข. การบรรจุ 

ค. การสะสม  การขนสง 

ง. การจําหนายสารกําจัดศัตรูพืช /รานคาปลีก 

(๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

ก. การผลิต 

ข. การบรรจุ 

ค. การสะสม 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 ๑๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ   

(๑) การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

(๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

ก. การผลิต 

ข. การซอม 

(๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

ก. ใชเครื่องจักร 

ข. ไมใชเครื่องจักร 

(๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

(๕) การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

(๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

(๙) การกอสราง 

(๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๑๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
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	ประเภทของกิจการ
	(๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน      
	      ก.  มีห้องตั้งแต่  ๑๐๐ ห้องขึ้นไป
	ประเภทของกิจการ
	กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  

	(๑)  การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก  ตั้งแต่  ๕  กี่ขึ้นไป
	ประเภทของกิจการ
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	ประเภทของกิจการ
	(๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค
	กิจการอื่น ๆ  





