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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพเพ่ือบังคับใชในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒   

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  และนายอําเภอโกสุมพิสัยจึงตราขอบัญญัติ 

ไวดังตอไปนี้   

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อนแลว  ๗  วัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน 
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“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานทองถิ่น 

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา  กิจการท่ีมีกระบวนการผลิต  หรือกรรมวิธี

การผลิต  ท่ีกอใหเกิดมลพิษหรือส่ิงที่ทําใหเกิดโรค  ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ที่อยูในบริเวณขางเคียงนั้น  ไมวาจะเปนเรื่องมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางดิน  ทางเสียง  แสง  ความรอน   

ความส่ันสะเทือน  รังสี  ฝุนละออง  เขมา  เถา  เปนตน 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการที่ใหการดูแล  และสรางสุขภาพ

โดยบริการหลักที่จัดไว  ประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพ  และการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริม 

ประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร   

โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่น ๆ   

หรือไมก็ได  โดยท้ังนี้  บริการท่ีจัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมาย

วาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

กําหนด 

“การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ 

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป  ท่ีบานของผูรับบริการท้ังนี้  

ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
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“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ 

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ

สาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ขอ ๔ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ที่ตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน   

๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 ๑.๑ การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก 

 ๑.๒ การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

 ๑.๓ การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 ๒.๑ การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และ 

การฆาบริโภคในครัวเรือน 

 ๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 

 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 ๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 



หนา   ๑๙๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

 ๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว   

หนงัสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 ๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทํา

อื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

 ๒.๘ การสะสมหรือลางครั่ง 

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 ๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม 

 ๓.๒ การผลิตกะป  พริกปน  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 ๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  การเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 

 ๓.๔ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบรโิภคใน

ครัวเรือน 

 ๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 ๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 ๓.๗ การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 ๓.๘ การผลิตแบะแซ 

 ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 ๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 ๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 
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 ๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ

กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 ๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 ๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 

 ๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 ๓.๑๖ การคั่วกาแฟ 

 ๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 ๓.๑๘ การผลิตผงชูรส 

 ๓.๑๙ การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 ๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

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  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค

ในครัวเรือน 

 ๓.๒๖ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 ๔.๑ การผลิต  การโม  การลด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 ๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 ๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 ๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 ๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   

๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 ๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
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 ๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 ๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 ๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 ๕.๕ การผลิตยาสูบ 

 ๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การลดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 ๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย 

 ๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 ๕.๙ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 ๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 ๖.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการใน  ๖.๑   

 ๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

 ๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  โลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

 ๖.๕ การขัด  การลางโลหะ  ดวยเครื่องจักรสารเคมี  หรือ  วิธีอื่นใดยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

 ๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การลางแร 

๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 ๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารสนิม  ยานยนต 

 ๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 ๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

 ๗.๔ การลาง  การอัดฉีด  ยานยนต 

 ๗.๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
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 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  ทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 ๘.๔ การอบไม 

 ๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 ๘.๖ การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 ๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 ๘.๘ การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 ๙.๑ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

 ๙.๒ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

 ๙.๓ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

 ๙.๔ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

 ๙.๕ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 ๙.๖ การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 ๙.๗ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 ๙.๘ การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานอง

เดียวกัน 
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 ๙.๙ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 ๙.๑๐ การประกอบกิจการ  ใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใดเวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 ๙.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 ๙.๑๒ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 

 ๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 ๑๐.๑ การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก  

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 ๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

 ๑๐.๓ การปนฝาย  หรือนุน  ดวยเครื่องจักร 

 ๑๐.๔ การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 ๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 ๑๐.๖ การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทอตาง ๆ 

 ๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผา  ดวยเครื่องจักร 

 ๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 ๑๑.๒ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 ๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 ๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 ๑๑.๖ การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 
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 ๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

 ๑๑.๘ การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสมเชน  ผาเบรก   

ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 ๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย 

 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 ๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

 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  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 

 ๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
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 ๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

 ๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

๑๓. กิจการอื่น ๆ 

 ๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 ๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

 ๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 ๑๓.๔ การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 ๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 ๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 ๑๓.๙ การกอสราง 

 ๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหบุคคลใด

ประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๔  ในลักษณะท่ีเปนการคาในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลเขื่อน  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๔  ท้ังท่ีเปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปเพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินการ  

และตองปฏิบัติตามาตรการเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ

และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ในหมวด  ๒  

หมวด  ๓  หมวด  ๔   

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย



หนา   ๒๐๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด 

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  ๘.๑ ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  ๘.๒ ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  ๘.๓ ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ   

ดังนี้ 

  ๑๐.๑ มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

  ๑๐.๒ ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 



หนา   ๒๐๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  ๑๐.๓ กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน   

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 

  ๑๕.๑ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  ๑๕.๒ กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ



หนา   ๒๐๖ 
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อันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต 

ขอ ๑๗ นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว

ในขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคาเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  ๑๘.๑ บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมสําเนา 

ที่รับรองถูกตอง 

  ๑๘.๒ ทะเบียนบาน  ทะเบียนบานของสถานประกอบการ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  ๑๘.๓ สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการคา  

(กรณีท่ี  กอสรางหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบังคับ) 

  ๑๘.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน  ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  ๑๘.๕ หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และทะเบียนบาน

ของผูรับรอง 

  ๑๘.๖ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาหนาท่ีเห็นวาสมควรเรียกเพ่ิม  เพ่ือประกอบ 

การพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  ๑๙.๑ ตองดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวใน  หมวด  ๒  หมวด  ๓  

หรือหมวด  ๔  ใหอยูในสภาวะอันดีอยูเสมอ  และทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่ประกอบการคา 

ใหสะอาดทุกวัน 

  ๑๙.๒ ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานท่ี  และตามกําหนด  วัน  เวลา   

ที่ไดรับอนุญาต 



หนา   ๒๐๗ 
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  ๑๙.๓ ตองดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  ในการประกอบการทุกอยางใหสะอาด

เรียบรอย 

  ๑๙.๔ ตองดูแลรักษาสถานท่ีอยาใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  หรือสัตว 

นําโรคอื่น ๆ 

  ๑๙.๕ ถาจะมีการเปล่ียนแปลงแกไข  หรือ  เพ่ิมเติมสถานท่ี  ตองไดรับอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  ๑๙.๖ ตองปฏิบัติการทุกอยาง  เพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนํา   

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  ๑๙.๗ ตองยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือ  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่

ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที่/สถานประกอบการ  เครื่องมือเครื่องใช  

ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้น  ไดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น  และพระอาทิตยตก  หรือ  ในเวลา

ทําการ  เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

  ๑๙.๘ อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



หนา   ๒๐๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ถาประกอบการคาซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะ  และสถานท่ีเดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแคประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเขื่อน 



หนา   ๒๐๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๖ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอบัญญัตินี้จะตองแสดงใบอนุญาตไว 

โดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ

งานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ของขอบัญญัติตําบลเขื่อน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๕ 

บทเบด็เตล็ด 

ขอ ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบการคา

ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขื่อนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ังระเบียบขอบังคับเพ่ือการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลเขื่อนใหใชบังคับได 

ประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบังคับ  นั้นเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลเขื่อนใหใชบังคับได 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประเชิญ  พวงมะลัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขื่อน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑ กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว  

 ๑.๑ การเลี้ยงมา โค กระบือ  

       ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ   ๕ - ๑๐ ตัว ๕๐ 

       ข. การเลี้ยงมา โค กระบือ ๑๑ - ๒๐ ตัว ๑๐๐ 

       ค. การเลี้ยงมา โค กระบือ ๒๑ - ๕๐ ตัว ๒๐๐ 

       ง. การเลี้ยงมา โค กระบือ ๕๑ - ๑๐๐ ตัว ๕๐๐ 

       จ. การเลี้ยงมา โค กระบือ ตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๒ การเลี้ยงสุกร  

       ก. การเลี้ยงสุกร   ๕ - ๑๐   ตัว ๕๐ 

       ข. การเลี้ยงสุกร ๑๑ - ๒๐   ตัว ๑๐๐ 

       ค. การเลี้ยงสุกร ๒๑ - ๕๐   ตัว ๒๐๐ 

       ง. การเลี้ยงสุกร ๕๑ - ๑๐๐ ตัว ๕๐๐ 

       จ. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๓ สัตวบกอ่ืนๆ (ยกเวน มา โค กระบือ สุกร)  

       ก. สัตวบกอ่ืนๆ    ๕ - ๑๐   ตัว ๑๐๐ 

       ข. สัตวบกอ่ืนๆ  ๑๑ - ๒๐   ตัว ๒๐๐ 

       ค. สัตวบกอ่ืนๆ  ๒๑ - ๕๐   ตัว ๕๐๐ 

       ง. สัตวบกอ่ืนๆ  ๕๑ - ๑๐๐  ตัว ๖๐๐ 

       จ. สัตวบกอ่ืนๆ  ตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๔ การเลี้ยงสัตวปก  

       ก. การเลี้ยงสัตวปก    ๕๐ - ๑๐๐ ตัว ๕๐ 

       ข. การเลี้ยงสัตวปก  ๑๐๑ - ๒๕๐ ตัว ๑๐๐ 

       ค. การเลี้ยงสัตวปก  ๒๕๑ - ๕๐๐ ตัว ๓๐๐ 

       ง. การเลี้ยงสัตวปก  ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตวั ๕๐๐ 

       จ. การเลี้ยงสัตวปกมากกวา ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๕ การเลี้ยงสัตวน้ํา / สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ๕๐ 

 ๑.๖ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง ๑๐๐ 

   
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 ๑.๗ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  

       ก. การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม    ๕ - ๑๐ ตัว ๑๐๐ 

       ข. การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  ๑๑ - ๒๐ ตัว ๒๐๐ 

       ค. การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  ๒๑ - ๕๐ ตัว ๔๐๐ 

       ง. การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม   ๕๑  ตัว ข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๘ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตวนานาชนิดในท่ีสาธารณะหรือท่ีเอกชนหรือ

ธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของ

กิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม 
 

๑,๐๐๐ 

๒ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

 ๒.๑  การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการ

ฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

      ก. โดยไมใชเครื่องจักร  ๒๐๐ 

      ข. โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก  

      ก. การฟอกหนังสัตว ๒,๐๐๐ 

      ข. การสะสมหนังสัตว ๑,๐๐๐ 

 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป การยอมท่ีทําใหเกิดกลิ่นเหม็น ๑,๐๐๐ 

 ๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว  

      ก.  ๑ – ๕ เตา ๒๐๐ 

      ข.  ๖ เตาข้ึนไป ๕๐๐ 

 ๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย ๓๐๐ 

 อาหาร การเรขาย และการขายในตลาด  

 ๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว  

 หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืนๆ ของสัตว  

      ก. โดยใชเครื่องจักร  

          ๑. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

          ๒. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

      ข. โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 ๒.๗ การผลิต การไม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืน  

 ใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว  

      ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

      ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

      ค. การสะสมหรือลางคลั่ง ๕๐๐ 



๓ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๓ กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  

 ๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม ๑,๐๐๐ 

 ๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว ๓๐๐ 

 หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 ๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคใน  

 ครัวเรือน  

      ก. การผลิต การหมัก ๕๐๐ 

      ข. การสะสม ๓๐๐ 

 ๓.๔ การตากเนื้อ การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียมมันกุง การเค่ียวน้ําปู ยกเวนการผลิตเพ่ือ ๓๐๐ 

 บริโภคในครัวเรือน  

 ๓.๕ การนึ่ง การตม การเค่ียว การตากหรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช ยกเวน     ๒๐๐ 

 ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 ๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานท่ี ๒๐๐ 

 จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 ๓.๗ การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก่ียมอ๋ี  

       ก. เสนหม่ี  

           ๑. โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ 

           ๒. โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

       ข. เสนกวยเตี๋ยว  

           ๑. โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ 

           ๒. โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

       ค. วุนเสน ๕๐๐ 

       ง. ขนมจีน  

           ๑. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๓ แรงมา ๒๐๐ 

           ๒. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๓ แรงมา ๕๐๐ 

       จ. เตาฮวย เตาหู เก่ียมอ๊ี ๕๐๐ 

 ๓.๘ การทําแบะแซ ๑,๐๐๐ 

 ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

      ก. โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

      ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 ๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง ขนมเปยะ  

      ก. โดยไมใชเครื่องจักร  ๒๐๐ 

      ข. โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๓.๑๑ การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพ่ือ ๒๐๐ 

 บริโภคในครัวเรือน  

 ๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่ม ชนิดตางๆ    

 บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

      ก. โดยไมใชเครื่องจักร  ๒๐๐ 

      ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

      ค. โรงงานท่ีใชเครื่องจักรและมีเนื้อท่ี ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

 ๓.๑๓ การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๔ การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๕ การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู  

      ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

      ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร  

       ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา ๒๐๐ 

       ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒ – ๕ แรงมา ๕๐๐ 

       ค. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค  

       ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 

       ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ – ๕๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

       ค. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค  

 ในครัวเรือน  

       ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 

       ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ 

 ๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ ๕๐๐ 

 ๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

      ก. โดยไมใชเครื่องจักร  ๒๐๐ 

      ข. โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 
 



๕ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 ๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน  

      ก. โดยไมใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

      ข. โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 ๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร ๒,๐๐๐ 

 ๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร และเพ่ือการ  

 บริโภคในครัวเรือน  

      ก.ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน  ๕ แรงมา ๕๐๐ 

      ข.ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐  แรงมา ๑,๐๐๐ 

      ค. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๒๐  แรงมาแตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

      ง. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๑๐ แรงมาข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

 ๓.๒๖ การแปรรูป การตาก การเก็บสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง  

      ก.ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน  ๕ แรงมา ๕๐๐ 

      ข.ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๔ กิจการเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง  

 ๔.๑ การโม การบดยา การผสมดวยเครื่องจักร  

      ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันต่ํากวา  ๕  แรงมา ๒๐๐ 

      ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต  ๕ – ๑๐  แรงมา ๕๐๐ 

      ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา   ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๔.๒ การผลิตการบรรจุยารักษาโรค ยารักษาสัตว  

      ก. โดยไมใชเครื่องจักร  ๒๐๐ 

      ข. โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๔.๓ การผลิต การบรรจุเครื่องสําอาง และยาสีฟน แชมพู ผาเย็น  

      ก. โดยไมใชเครื่องจักร  ๒๐๐ 

      ข. โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๔.๔ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๕๐๐ 

 ๔.๕ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๒,๐๐๐ 

 ๔.๖ การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระตางๆ ๒,๐๐๐ 

๕ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  

 ๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช  ๑,๐๐๐ 

 ๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ 

 ๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 ๕.๔ การสีขาว  

      ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา ๒๐๐ 

      ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๕ แรงมา ๕๐๐ 

      ค. ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๒๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๕.๕ การผลิตและมวนยาสูบ  

      ก. โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

      ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๕.๖ การขัด กะเทาะ บดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร  

      ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา ๒๐๐ 

      ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๕ แรงมา ๕๐๐ 

      ค. ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๒๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๕.๗ การผลิต การสะสมปุย  

      ก. การผลิตปุยโดยใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 

      ข. การสะสมปุย  

          ๑. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

          ๒. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

          ๓. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

  ๕.๘ การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุท่ีคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 ๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ 

๖ กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร  

 ๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ  

          ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

          ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

          ค. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๖.๒ การหลอม หลอ ถลุงแร โลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน ๖.๑ ๓,๐๐๐ 

 ๖.๓ การกลึง การเชื่อม การตัด ประสาน การรีด การอัดโลหะ ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  

 หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๖.๑  

      ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา ๒๐๐ 

      ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๕ แรงมา ๕๐๐ 

      ค. ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๒๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใดยกเวน ๑,๐๐๐ 

 กิจการใน ๖.๑  
 
 
 



๗ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 
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 ๖.๕ การขัดโลหะ การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน ๖.๑  

      ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา ๓๐๐ 

      ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๕ แรงมา ๕๐๐ 

      ค. ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๒๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม แยก คัดเลือก หรือการลางแร ๒,๐๐๐ 

๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต  

 ๗.๑ การตอ ประกอบ การเคาะ ปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต  

          ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

          ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

          ค. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวน  

 ประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

          ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

          ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

          ค. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๗.๓ การประกอบธุรกิจยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนายและ  

 ในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

 ดังกลาวดวย  

          ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

          ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

          ค. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

  ๗.๔ การลาง การอัดฉีดรถยนต  

          ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

          ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

          ค. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๗.๕ การผลิต ซอม การอัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐ 

 ๗.๖ การปะ การเชื่อมยาง  

       ก. รถยนต ๕๐๐ 

       ข. รถจักรยานยนต/รถจักรยาน ๑๐๐ 

 ๗.๗ การอัดผาเบรก ผาคลัตช  

       ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑๐๐ 

       ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ 
 
 
 



๘ 
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๘ กิจการเก่ียวกับไม  

 ๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ 

 ๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือการตัดไม  

 ดวยเครื่องจักร  

       ก. โดยใชเครื่องจักร  

          ๑. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

          ๒. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

          ๓. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

       ข. โดยไมใชเครื่องจักร  

          ๑. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

          ๒. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

          ๓. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๘.๓ การประดิษฐไม หรือหวาย เปนสิ่งของตางๆ ดวยเครื่องจักร หรือการพน  

การทาสารเคมีเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 

       ก. โดยใชเครื่องจักร  

          ๑. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

          ๒. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

          ๓. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

       ข. โดยไมใชเครื่องจักร  

          ๑. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

          ๒. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

          ๓. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๘.๔ การอบไม ๑,๐๐๐ 

 ๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

  ๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ  

       ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

       ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

       ค. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๘.๗ การผลิตกระดาษตางๆ  

       ก. ผลิตดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

       ข. ผลิตดวยมือ ๒๐๐ 

 

 

๙ 
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 ๘.๘ การเผาถาน หรือการสะสมถาน  

       ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

       ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

       ค. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๙ กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  

 ๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย ๑,๐๐๐ 

 สถานพยาบาล  

 ๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  

       ก. ไมเกิน  ๑๐  หอง ๒๐๐ 

       ข. เกินกวา  ๑๐  หอง แตไมเกิน  ๒๐  หอง ๕๐๐ 

       ค. เกินกวา  ๒๐  หองข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพรเวนแตเปนการใหบริการใน 

๙.๑ 

๑,๐๐๐ 

 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

 ๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  

       ก. ไมเกิน    ๒๐  หอง ๑,๐๐๐ 

       ข. เกินกวา  ๒๐  หอง แตไมเกิน  ๒๕๐  หอง ๓,๐๐๐ 

       ค. เกินกวา  ๕๐  หองข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

 ๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชาหรือกิจการอ่ืนใน  

 ทํานองเดียวกัน  

       ก. ไมเกิน  ๑๐  หอง ๓๐๐ 

       ข. เกินกวา  ๑๐  หอง แตไมเกิน  ๒๐  หอง ๕๐๐ 

       ค. เกินกวา  ๒๐  หอง แตไมเกิน  ๕๐  หอง ๑,๐๐๐ 

       ง. เกินกวา  ๕๐  หองข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐ 

 ๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือการ  

 แสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  

       ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

       ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกันเวนแตเปนการให ๑,๐๐๐ 

 บริการใน ๙.๑  

  ๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนในทํานอง

เดียวกัน 

๒,๐๐๐ 

 
๑๐ 
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 ๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับกฎหมายวา ๒๐๐ 

 ดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 ๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมโภชนาการให

อาหาร 

๒,๐๐๐ 

 ท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใดเวนแตเปนการบริการการให  

 บริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

 ๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ๒,๐๐๐ 

 ๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๕,๐๐๐ 

 ๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติทางการแพทย การสาธารณสุขวิทยาศาสตรและ ๑,๐๐๐ 

 สิ่งแวดลอม  

 ๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืนๆ ๕๐๐ 

 ๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน ๕๐๐ 

๑๐ กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ  

 ๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวยก่ีกระตุก  

 ตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป  

       ก. เครื่องจักรกล ๑,๐๐๐ 

       ข. การทอผาก่ีกระตุกเกิน  ๕  ก่ี ๕๐๐ 

 ๑๐.๒ การสะสมปอปาน ฝายหรือนุน ๕๐๐ 

 ๑๐.๓ การปนฝาย หรือนุนโดยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม และสิ่งของอ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องเย็บผาเกิน  ๕  เครื่อง  

       ก. ตั้งแต  ๕  -  ๑๐  เครื่อง ๒๐๐ 

       ข. ตั้งแต  ๑๑  -  ๒๐  เครื่อง ๕๐๐ 

       ค. ตั้งแต  ๒๐  เครื่องข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ ๕๐๐ 

 ๑๐.๗ การซัก อัดกลีบ อัดสีผาโดยใชเครื่องจักร ๒๐๐ 

 ๑๐.๘ การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ๕๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัสดุท่ีคลายคลึง  

 ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา  

       ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

       ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวนเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
 
 
 

๑๑ 



 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 ๑๑.๓ การผลิตสิ่งของเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัสดุคลายคลึง  

       ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

       ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

        ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

       ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

       ค. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุคลายคลึง ๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา หินปูน ๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๘ การผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือเปนสวนผสม เชน ผาเบรก ๕,๐๐๐ 

 ผาครัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน  

 ๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๓,๐๐๐ 

 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕,๐๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี  

 ๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง กรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําลาย ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ  

       ก. การบรรจ ุ ๒,๐๐๐ 

       ข. การผลิตกาซ ๕,๐๐๐ 

       ค. ปมกาซ ๕,๐๐๐ 

       ง. การสะสม การขนสง  

           ๑. ไมเกิน   ๑๐  ถัง ๑๐๐ 

           ๒.  ๑๑  -  ๒๐  ถัง ๒๐๐ 

           ๓. ตั้งแต  ๒๑  ถังข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

       จ. กาซออกซิเจน กาซอาเซททีลีน ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม

ตางๆ  

 

       ก. สะสมต่ํากวา  ๑,๐๐๐ ลิตร ๕๐๐ 

       ข. จํานวนท่ีสะสมเกิน  ๑,๐๐๐ ลิตร ไมเกิน  ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๑,๐๐๐ 

       ค. จํานวนท่ีสะสมเกิน  ๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๒ 



 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

       ง. การผลิต ๑๐,๐๐๐ 

       จ. การกลั่น ๑๐,๐๐๐ 

       ฉ. การขนสง ๕,๐๐๐ 

       ซ. สถานประกอบการท่ีเปนปมน้ํามันหลอด หัวจายละ ๒๐๐ 

 ๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก   

       ก. เพ่ือขายสง  

            ๑. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

            ๒. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีมากกวา  ๑๐๐   ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

        ข. เพ่ือขายปลีก  

            ๑. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

            ๒. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีมากกวา  ๕๐   ตารางเมตรข้ึนไป ๖๐๐ 

 ๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗.๑ ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยดเบเกอรไลท  

 หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒๐๐ 

       ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

       ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

       ค. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  

 ๑๒.๗ การโม การบด  

       ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

       ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๘ การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี  

       ก. การผลิต ๒,๐๐๐ 

       ข. การผสม ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถาย และฟลมภาพยนตร  

       ก. ลางฟลมภาพยนตร ๑,๐๐๐ 

       ข. ลางฟลมรูปถาย ๕๐๐ 

 ๑๒.๑๐ การเคลือบ การซุบวัสดุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพาลิง  

       ก. การผลิต ๓,๐๐๐ 

       ข. การบรรจ ุ ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๓ 



 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 ๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน  

 การผลิตดอกไมเพลิง  

       ก. โรงงานผลิตและสะสม ๑๐,๐๐๐ 

       ข. สถานท่ีผลิต  

       ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

       ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๑๐๐   ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา ๕๐๐ 

 ๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหนะนําโรค  

       ก. การผลิต ๑๐,๐๐๐ 

       ข. การบรรจ ุ ๕,๐๐๐ 

        ค. การสะสม ๑,๐๐๐ 

       ง. การขนสง ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๑,๐๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืนๆ  

 ๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  

       ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๑,๐๐๐ 

       ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

 อุปกรณไฟฟา  

       ก. การผลิต ๒,๐๐๐ 

       ข. การซอม  

            ๑. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

            ๒ สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 

            ๓. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ 

 ๑๓.๓ การทําเทียน เทียนไข หรือวัสดุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๔ การพิมพแบบพิมพเขียว หรือถายเอกสาร  

        ก.  ๓ – ๑๐  เครื่อง ๒๐๐ 

        ข.  ๑๑  เครื่องข้ึนไป ๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 ๑๓.๕ การสะสมวัสดุ สิ่งของชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช (ของเกา)  

       ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

       ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

       ค. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา  

       ก. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

       ข. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

       ค. สถานประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๕๐๐ 

 ๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีไมใชสิ่งทอ ๒,๐๐ 

 ๑๓.๙ การกอสราง                      ตารางเมตรละ ๐.๕๐ 

 (อัตราคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร)  

 ๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๒,๐๐๐ 

   
 
 

 

 

 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 

        เขียนท่ี ……………………………………………..…… 

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

  

 

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

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

ตําบล ………………….………. อําเภอ ………………………จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท……………………….  

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

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

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

       ๓.๑ .…………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ๓.๒ ……………………………………………………………………………………………..…….………………………. 

  ๔)  ..…………………………………………………………………………………….……………………………….. 

  ๕)  …..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

   ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

       ( ………………………………………………) 

 

 

 

 



( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต ) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

        ( ……………………………………………) 

     ตําแหนง …………………………………………………….  

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

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

             (   )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 

             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

                                             

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

          ( ………………………….…………….. ) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

 

        เขียนท่ี ……………………………………………..…… 

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

  

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

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

ตําบล ………………….………. อําเภอ ………………………จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท……………………….  

  ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท 

…………………………………………………………………………….. ตามใบอนุญาตเลมท่ี ………เลขท่ี ………/………….ออกใหเม่ือ

วันท่ี ……….…เดือน …………………………… พ.ศ………………ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน พรอมคําขอนี้  

ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

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

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๓.๑  .…………………………………………………………………………………… 

   ๓.๒  ……………………………………………………………………………………. 

  ๔)  ..…………………………………………………………………………………………….. 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

       ( ……………………………….………) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (  )   เห็นสมควรตอใบอนุญาต   

    (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  ……………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

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

              (………………………………………..) 

        ตําแหนง …………………………………..……  

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

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  

    (  )   อนุญาต  ใหตอใบอนุญาตได 

    (  )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

               

   

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

                   (…………………………………………) 

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

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

 

  

 



ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

       

วันท่ี................................................. 

   

          อนุญาตให ……………………………………………………………….สัญชาติ…………………………..……………………………. 

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

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

โทรศัพท ………………………………………………..………..…… 

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

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา ……………………………………………………………………………………………………….………..….. 

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

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

มีพ้ืนท่ีประกอบการ …………………… ตารางเมตร ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด….…………..…………………………... แรงมา  

จํานวนคนงาน …….. คน ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต …………………..บาท (………………………………….………… ) 

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

 ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเข่ือน 

วาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ขอ ๓)   ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

๓.๑………………………………………………………………………………………….. 

  ๓.๒ …………………………………………………………………………………………….. 

  ๓.๓  .…………………………………………………………………………………………….. 

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

       

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

                 

( ลงชื่อ )  …………………………………………. 

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

ตําแหนง ……………………… เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 



(แผนหลัง) 

 

รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 

ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีหมดอายุ  เลมท่ี   เลขท่ี     ว/ด/ป เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

คําเตือน     ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 



 

แบบคําขอรับใบแทนอนุญาต 
 
 

        เขียนท่ี ……………………………………………..…… 

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

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

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

ตําบล ………………….………. อําเภอ ………………………จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท……………………….  

 

  ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

    เหตุผลท่ีขอใบแทนใบอนุญาต …………………………………………………………….…………………..………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

  

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ๑.  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบรับแจงความวาใบอนุญาตสูญหายของสถานีตํารวจแหงทองท่ี 

    ท่ีใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย 

๒.  ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายบางสวน ใหแนบใบอนุญาตท่ีถูกทําลายบางสวนนั้นมาดวย 

 


	แบบคำขอต่าง
	แบบคำขอรับใบแทนอนุญาต


