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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิเ์ก้าต้น 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น  ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น  โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้นและนายอําเภอเมืองลพบุรีจึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น  เรื่อง  กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น  ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง  การประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อนข้อบัญญัตินี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้นเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   
“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้ ง อันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น 
(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ 
 (๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง 
 (๑.๒) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือบริการ   
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและ

การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด 
 (๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ 
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 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 
การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

 (๒.๘) การสะสมหรือล้างครั่ง 
(๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจ้ียว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  

ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําการขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํามันวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
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 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภค

ในครัวเรือน 
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
(๔) กิจการที่เก่ียวกับยาเวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ 
 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
(๕) กิจการที่เก่ียวกับเกษตร 
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอ่ืน ๆ   ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าว  หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือขนถ่ายมันสําปะหลัง 
(๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือ  เครื่องจักรอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  

ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
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 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่ 
(๗) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์   เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การต่อการประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว้บริการหรือ

จําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
(๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือ 

การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสาร

เคลือบเงา  สี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๘.๔) การอบไม้ 
 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๒) การประกอบกิจการที่อาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
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 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน  
ทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวา่ยน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น

การให้บริการใน  (๙.๑) 
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน  ในทํานอง

เดียวกัน 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนานฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

หรือส่ิงแวดล้อม 
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน   

(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับส่ิงทอ 
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนส่ิงทออ่ืน ๆ 
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้าหรือส่ิงทออ่ืน ๆ 
(๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
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 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง ๆ 
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น   

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว   
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือ 

สารตัวทําละลาย 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 
 (๑๒.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
 (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 (๑๒.๑๕) การผลิตแชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
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 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(๑๓) กิจการอ่ืน ๆ 
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือ  หรือส่ิงพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์  อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะ  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 
 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องมีการควบคุม  ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะซ่ึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  กําหนดไว้ตามความเหมาะสม  และต้องตั้งอยู่ 
ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานอ่ืน ๆ  
ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร   ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่
สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขโดยคํานึงถึงลักษณะและประเภท
ของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
ของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๙๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจํา
ทุกวัน 

(๔) ต้องทํารางระบายน้ําไปสู่รางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อพัก  ซ่ึงรับน้ําเสียด้วย  วัตถุถาวร  
มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่รั่ว  น้ําไหลได้สะดวก    

(๕) การระบายน้ําและรางระบายน้ําต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  หรือ  เหตุรําคาญ   
(๖) ต้องมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย  หรือกากของเสียให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้นกําหนด 
(๗) สถานที่เล้ียงสัตว์ต้องมีที่ขังหรือปล่อยสัตว์กว้างพอและจัดสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ 

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน  และไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์ทรมานแก่สัตว์และให้มี 
การเก็บรวบรวมกําจัดมูลสัตว์  เศษอาหาร  ซากสัตว์  ให้ได้สุขลักษณะ 

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจผ่อนผันให้ผู้รับใบอนุญาตงดเว้นการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในข้อ  ๘  ได้ตามที่เห็นสมควร  และให้มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะรายได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยส่วนรวม 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือ 
ส่ิงอ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการ

ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๓) กรณีที่ มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๙๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน  
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

 

หมวด  ๓   
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง  
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ
ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือ 
วัตถุอันตราย  จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 



 หน้า   ๙๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๙ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใด 
ดําเนินกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่ 

เป็นการค้า  จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้นประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ง 
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน 
ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๙๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 

ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้นเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ด้วย 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งตอ่ไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน  

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลโพธิ์เก้าต้น 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้



 หน้า   ๙๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 

เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๐ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 
วันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพกิถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตการค้าซ่ึงอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น   ให้คงใช้ต่อไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น   และเม่ือส้ินอายุใบอนุญาต
นั้นแล้ว  ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
บุญไทย  พุทธา 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น 



๑ 
 

แบบคําร้องขอใบอนญุาต / ตอ่ใบอนญุาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

เลขที่............... / ...............     เขียนที่  องค์การบรหิารส่วนตําบลโพธ์ิเก้าต้น 
 

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

 

เรียน เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

   ข้าพเจ้า    บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล ช่ือ – สกลุ………………………..…………………………....อายุ…….…..ป ี
สัญชาติ…...…….เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .............................................อยู่บ้านเลขที…่…..……หมู่ที…่..…ตําบล
โพธ์ิเก้าต้น   อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  ๑๕๐๐๐ โทรศัพท…์…...............................โทรสาร……………………….... 
      ขอย่ืนคําร้องขอรบัใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต  ประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท…………………………………....................................ลําดับที่.....................ค่าธรรมเนียม.......................... บาท  ต่อ
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ดังต่อไปน้ี 
๑. ช่ือสถานประกอบการว่า……………………………………………………………………………………………………………….…………..  
๒. สถานที่ต้ังเลขที…่…..……..…หมูท่ี…่…..…ตําบลโพธ์ิเก้าต้น   อําเภอเมืองลพบรุี   จังหวัดลพบุรี   ๑๕๐๐๐  
๓. พื้นที่ประกอบการ....................... ตารางเมตร  กําลังเครือ่งจักร .................แรงม้า  จํานวนคนงาน ....................คน 
๔. ผู้จัดการสถานประกอบการ ……………………………………..………..อายุ .................ปี  สัญชาติ …………......................
อยู่บ้านเลขที…่…..…หมูท่ี…่..…ตําบลโพธ์ิเก้าต้น อําเภอเมอืงลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทรศัพท…์…...............
โทรสาร……………......................... 
พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาด้วยดังน้ี 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการ   จํานวน  ๑  ฉบับ 
  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการ    จํานวน  ๑  ฉบับ 
  หลกัฐานอื่นๆ เกี่ยวข้อง คือ………………………………………..…………………………………………………………..….. 

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

ขอรับรองว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ   ข้อบัญญัติ / ข้อบังคับ   เงื่อนไข   ตลอดจน  พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ทุกประการ 

 

  ทั้งน้ี   ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในคําร้องขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต น้ี   เป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

                                                           ลงช่ือ………….………………..………….ผู้ขอใบอนญุาต / ต่อใบอนุญาต 
                      (………….………………………..) 

 (มีต่อด้านหลัง) 



๒ 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจําป ี พ.ศ. ๒๕๕....   ควรอนุญาต    ไม่ควรอนุญาต 

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

ความเห็นของหัวหน้าส่วนงานคลัง  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕....  ควรอนุญาต  ค่าธรรมเนียม……บาท  ไม่ควรอนุญาต 

                                                                     ลงช่ือ………………………………….………… 

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

ความเห็นของปลัด  อบต.       ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕.....     ควรอนุญาต     ไม่ควรอนุญาต 
 

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

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕....       อนุญาต           ไม่อนุญาต  
 

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

 

หมายเหตุ 
 

 ได้ออกใบเสร็จรับเงิน                เล่มที…่……..เลขที…่…….ลงวันที…่….เดือน………….……….พ.ศ……… 
               ได้ออกใบอนุญาต 

   ประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท…………………………………................... 
        ลําดับที่...................................ค่าธรรมเนียม..............................................บาท 

เล่มที…่……..เลขที…่…….ลงวันที…่……..เดือน………….………………พ.ศ……..…….…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ให้ใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่อง � หน้าข้อความท่ีต้องการ 



๓ 
 

แบบคําร้องขอรับใบแทนใบอนญุาต 
กิจการทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สุขภาพ 

 
 
เลขที่............... /...............                  เขียนที่  องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเก้าต้น 
 

                                                                              วันที่………….เดือน………………….…………พ.ศ……….…. 
เรียน เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

๑.ข้าพเจ้า/บริษัท……………………………………………………………………………………………………………………………….  
� ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา อายุ………..ป ีสัญชาติ ………….บตัรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรอื่น

(ระบ)ุ…………………………………..…เลขที…่……………………………….................ออกให ้ณ อําเภอ/เขต…………………………….  
จังหวัด…………………………อยู่บ้านเลขที…่………หมู่ที…่………... ตรอก/ซอย…………..……..ถนน……….…………....................  
ตําบล/แขวง…………….………………อําเภอ/เขต…….….………..…………..จังหวัด..……………..……รหสัไปรษณีย์………………… 
โทรศัพท…์………………………………โทรสาร………………………………..  

� ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท……………………………..………………..จดทะเบียนไว้ ณ ………………………………….  
วันที่ …….. เดือน ………………………....… พ.ศ………… เลขทะเบียนที…่………………………..มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที…่………  
หมู่ที…่.…ตรอก/ซอย…………………….ถนน………………….ตําบล/แขวง……………………….อําเภอ/เขต……….………………..…  
จังหวัด…………………… รหสัไปรษณีย์……………….…....โทรศัพท์…………………………………. โทรสาร……………...…………..…  
โดยมี(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………เป็นผูม้ีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล  

๒.ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัใบอนุญาต………………………….…………………………………….……….เลขที…่……………….………… 
ออกใหเ้มื่อวันที ่……. เดือน…………………พ.ศ. ……..….และใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันที่ …… เดือน…………………พ.ศ.…......  

๓.ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว  
๔.เหตุผลที่ขอรบัใบแทนใบอนุญาต.……………………………………………………………….……………………………..…….  
๕.พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ  

� ๕.๑ หลักฐานการแจ้งความใบอนุญาตสูญหาย  
� ๕.๒ ใบอนุญาตที่ชํารุด/สําเนาใบอนุญาต  
� ๕.๓ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ …………………………………….………………………………..……………..  

 
ลายมือช่ือ…………………………………..……….ผู้ย่ืนคําขอ  
            (……………………………………….……)  

สําหรับเจ้าหน้าที ่ 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
 
หมายเหตุ : ให้ใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่อง � หน้าข้อความท่ีต้องการ 



๔ 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น  
เร่ือง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ลําดับท่ี 
 

ประเภทการค้า 
 

ค่าธรรมเนียม/ปี 
บาท 

หมายเหตุ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 

๒ 

(๑)  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
(๑.๑)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปกี  สัตว์นํ้า  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
(๑.๒)  การเลี้ยงสัตว์เพือ่รีดเอานํ้านม 
(๑.๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของ
กิจการน้ัน  ทั้งน้ี  จะมีการเรียกเกบ็ค่าดูหรือบริการไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
(๒)  กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๒.๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  
การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 
(๒.๒)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยัง
มิได้ฟอก 
(๒.๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๒.๔)  การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
(๒.๕)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง้  
ยกเว้นในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด 
(๒.๖)  การประดิษฐเ์ครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ  จากเปลอืกหอย  
กระดูกสัตว์  เขาสัตว์ หนังสัตว์  หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ 
(๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจ ุ 
การสะสม  หรอืการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
(๒.๘)  การสะสมหรือการล้างครั่ง 
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ลําดับท่ี 
 

ประเภทการค้า 
 

ค่าธรรมเนียม/ปี 
บาท 

หมายเหตุ 
 

๓ (๓)  กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองด่ืม  นํ้าด่ืม 
(๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
(๓.๒)  การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  
ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่นๆ  ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน    
(๓.๓)  การผลติ  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๔)   การตากเน้ือสัตว์  การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  
ยกเว้น  การผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
(๓.๕)  การน่ึง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิต
อาหารจากสัตว์พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  
การขายในตลาด  และการผลิต  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๖)  การเค่ียวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตัง  
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และ
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน    
(๓.๗)  การผลิตเส้นหมี่   ขนมจีน   ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย   เต้าหู้  วุ้น
เส้น  เกี้ยมอี๋ 
(๓.๘)  การผลิตแบะแซ 
(๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
(๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ  
ขนมเปี๊ยะ 
(๓.๑๑)  การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้อง
เย็น  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑๒)  การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถ่ัวเหลือง  
เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ  บรรจ ุ  กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑๓)  การผลิต  การแบง่บรรจุนํ้าตาล 
(๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจ์ากนํ้ามันวัว 
(๓ .๑๕ )  การผลิตการแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ 
นํ้าส้มสายชู 
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ลําดับท่ี 
 

ประเภทการค้า 
 

ค่าธรรมเนียม/ปี 
บาท 

หมายเหตุ 
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 (๓.๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
(๓.๑๗)  การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจกัร 
(๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 
(๓.๑๙)  การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค 
(๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  
ยกเว้นการผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
(๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องด่ืมชนิดผง
อื่นๆ 
(๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
(๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนีหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน 
(๓.๒๔)  การประกอบกิจการหอ้งเย็น  แช่แข็งอาหาร 
(๓.๒๕)  การผลิตนํ้าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่าย
อาหารและเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจกัรทีม่ีกําลังต้ังแต่   
๕  แรงม้าข้ึนไป 
(๔)  กิจการท่ีเก่ียวกับยาเวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  
เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระลา้ง  
(๔.๑)  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วย
เครื่องจักร 
(๔.๒)  การผลิต  การบรรจ ุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางต่างๆ 
(๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลปีระเภทการค้า 

 (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาํเร็จรูป 
 (๔.๕)  การผลิตสบู่  ผงซกัฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ 
(๕)  กิจการท่ีเก่ียวกับเกษตร 
 (๕ .๑ )   การอัดการสกัดเอานํ้ามันจากพืชทํานองเดียวกันด้วย 
เครื่องจักร 
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๗ 
 

ลําดับท่ี 
 

ประเภทการค้า 
 

ค่าธรรมเนียม/ปี 
บาท 

หมายเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 

(๕.๒)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓)  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอื่น ๆ  ใน
ทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๕.๔)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๕.๕)  การผลิตยาสูบ  
(๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วย
เครื่องจักร 
(๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
(๕.๘)  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลงึด้วยเครื่องจกัร 
(๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือขนถ่ายมันสําปะหลงั 
(๖)  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
(๖.๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์
หรือเครื่องใช้ต่างๆ  
(๖.๒)  การหลอม  การหล่อ  การถลงุ  แร่  หรือโลหะทุกชนิด  
ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 
(๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน  
การรีด  การอัดโลหะด้วยเครือ่งจกัรหรอืก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการ
ใน  (๖.๑) 
(๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  
นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 
(๖.๕)  การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  
ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 
(๖.๖)  การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรอืการ
ล้างแร ่
(๗)  กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์   เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
(๗.๑)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ   การพ่นสี  การพ่น
สารกันสนิมยานยนต์         
(๗.๒)  การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับ
อากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล 
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ประเภทการค้า 
 

ค่าธรรมเนียม/ปี 
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(๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกลซึ่งมีไว้บริการ หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกจิ
น้ัน  มีการซ่อมหรอืปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๗.๔)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
(๗.๕)  การผลิต  การซอ่ม  การอัดแบตเตอรี ่
(๗.๖)  การปะ  การเช่ือมยาง 
(๗.๗)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
(๘)  กิจการท่ีเก่ียวกับไม้ 
(๘.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๘.๒)  การเลื่อย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุด
ร่อง  การทําค้ิว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๘.๓)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจกัร  หรือ
การพ่น  การทาสารเคลือบเงาส ี  หรือการแตง่สําเรจ็ผลิตภัณฑ์
จากไม้หรือหวาย     
(๘.๔)  การอบไม้    
(๘.๕)  การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
(๘.๖)  การประดิษฐส์ิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
(๘.๗)  การผลิตกระดาษต่างๆ 
(๘.๘) การเผาถ่าน  หรอืการสะสมถ่าน 
(๙)  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
(๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการใหบ้รกิารใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 ๑.    มีพื้นที่ต้ังแต่ ๑- ๕๐  ตารางเมตร 
 ๒.    มีพื้นที่ต้ังแต่ ๕๑-๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.    มีพื้นที่ต้ังแต่ ๑๐๑- ๒๐๐  ตารางเมตร 
 ๔.    มีพื้นที่ต้ังแต่ ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
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 (๙.๒)  การประกอบกิจการ อาบ  อบ  นวด เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
๑. ที่มีพื้นที่  ต้ังแต่ ๑-๑๐๐ ตารางเมตร 
๒. ที่มีพื้นที่  ต้ังแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร 
๓. ที่มีพื้นที่  ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่  อาบนํ้า  อบไอนํ้า อบ
สมุนไพร   เ ว้นแ ต่ เป็ นการ ให้บริ การ ใน  (๙ .๑ )  หรือ ใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 ๑. ที่มีพื้นที่  ต้ังแต่  ๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
 ๒  ที่มีพื้นที่  ต้ังแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร 
 ๓. ที่มีพื้นที่  ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นทํานองเดียวกัน 
  ๑. มีห้องพัก ๑ – ๒๐ ห้อง 
  ๒. มีห้องพัก ๒๑ -๓๐ ห้อง 
  ๓. มีห้องพัก ๓๑ ห้องข้ึนไป 
(๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า 
ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
  ๑.  มีห้องให้เช่า ๑-๕ ห้อง 
  ๒.  มีห้องให้เช่า  ๖-๑๐ ห้อง 
  ๓.  มีห้องให้เช่า  ๑๑-๒๐ ห้อง 
  ๔.  มีห้องให้เช่า ๒๑-๓๐ ห้อง 
  ๕.  มีห้องให้เช่า  ๓๑-๔๐ ห้อง 
  ๖.  มีห้องให้เช่า  ๔๑  ห้องข้ึนไป 
(๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  ๑.  มีพื้นที่  ๑ – ๕๐๐ ตารางเมตร 
  ๒. มีพื้นที่  ๑ – ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๙.๗ )  การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา รําวง รองเง็ง  
ดิสโก้เทค    คาราโอเกะ  หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
  ๑.  มีพื้นที่  ๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร  
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 ๒. มีพื้นที่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร 
 ๓. มีพื้นที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า  หรือกิจการอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๙.๑) 
(๙.๙)  การจัดให้มีการเลน่สเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือ
การเล่นอื่น  ในทํานอง เดียวกัน  
(๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสรมิสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่
กิจการที่อยู่ในบงัคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 
 ๑. มีพื้นที่  ๑ –๑๐๐ ตารางเมตร 
 ๒. มีพื้นที่  ๑๐๑ –๒๐๐ ตารางเมตร 
 ๓. มีพื้นที่  ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก  โดย
วิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  
การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่การให้บริการ
ดังกล่าวใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
(๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก   ตู้เกม 
  ๑. กิจการสวนสนุกมีพื้นที่  ๑ – ๕๐  ตารางเมตร 
      หรือกิจการตู้เกมมีตู้เกมต้ังแต่ ๑-๕ ตู้ 
  ๒. กิจการสวนสนุกมีพื้นที่  ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
      หรือกิจการตู้เกมต้ังแต่  ๖-๑๐ ตู้ 
  ๓. กิจการสวนสนุกมีพื้นที่  ๑๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
      หรือกิจการตู้เกมต้ังแต่ ๑๐ ตู้ ข้ึนไป 
(๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ 
(๙.๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
(๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน  
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๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๑๑ 

(๑๐)  กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑๐.๑) การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือ
การทอผ้าด้วยกี่กระตุกต้ังแต่   ๕  กี่ข้ึนไป 
(๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
(๑๐.๓)  การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรอืสิง่ทออื่นๆ  ด้วย
เครื่องจักร 
(๑๐.๕)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่  ๕  เครื่องข้ึนไป  
(๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ 
(๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๑๐.๘)  การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ 
(๑๑)  กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุท่ี
คล้ายคลึง 
(๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๑๑.๒)  การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
(๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร พลอย หินกระจกหรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
(๑๑.๖)  การเลื่อย  การตัด  หรอืการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ
ต่างๆ 
(๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  
หรือการเผาหินปูน 
(๑๑.๘) การผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม   เช่น  ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบื้องมงุหลังคา  
กระเบื้องยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อนํ้า  เป็นต้น  
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๑๒ 
 
 
 
 

 
 

(๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
(๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑจ์ากใยแก้ว 
(๑๒) กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
(๑๒.๑)  การผลติ  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง่กรด  ด่าง  
สาร  ออกซิไดสห์รอื  สารตัวทําละลาย   
(๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง่ก๊าซ 
(๑๒.๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสง่นํ้ามนัปิโตรเลยีม
หรอืผลิตภัณฑป์ิโตรเลียมต่างๆ 
(๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสง่ถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
(๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน (๗.๑) 
(๑๒.๖)  การประดิษฐส์ิ่งของเครือ่งใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  
พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒.๗)  การโม่  การบดชัน 
(๑๒.๘)  การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมส ี
(๑๒.๙)  การผลิต  การล้างฟลิ์มรูปถ่ายหรือฟลิ์มภาพยนตร ์
(๑๒.๑๐) การเคลอืบ  การชุบวัตถุพลาสติก  เซลลลูอยด์        
เบเกอร์ไลทห์รือวัตถุที่คล้ายคลึง                 
(๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลทห์รือวัตถุ
ที่คล้ายคลงึ 
(๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลิง 
(๑๒.๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 
(๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไมเ้พลิง  หรือสารเคมี
อันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๒.๑๕)  การผลิตแชลแล็กหรือสารเคลอืบเงา 
(๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัด
ศัตรูพืชหรืพาหะนําโรค 
(๑๒.๑๗)  การผลิตการบรรจุ  การสะสมกาว   
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(๑๓)  กิจการอ่ืนๆ 
(๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสอืหรือสิง่พิมพ์อื่น  ที่มีลกัษณะเดียวกัน
ด้วยเครื่องจักร 
(๑๓.๒)  การผลิต  การซ่อมอเิลก็ทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ 
อิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า   
(๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขที่คล้ายคลึง 
(๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 
(๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรอืเหลอืใช้ 
(๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะ  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๑๓.๘)  การพิมพ์สลีงบนวัตถุที่มิใช่สิง่ทอ 
(๑๓.๙)  การก่อสร้าง 
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