
 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  มาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลระแงง   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลระแงง  และนายอําเภอศีขรภูมิ  จึงตราขอบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลระแงงตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

“สถานประกอบการ”  หมายความวา  สถานท่ีที่ใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๐๙ 
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“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ 

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลระแงง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลระแงง 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

   (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสมหรือ

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ้ว  หอยดองหรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก

สัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 

   (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหารการเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 
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   (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้าํ  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนีหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือ

การบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอางผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 
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   (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

   (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน 

(๖.๑) 

   (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือ  ไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการ  ลางแร 



 หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรบัอากาศหรืออปุกรณท่ี

เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓) การประดิษฐไม   หวาย  เปน ส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน   

การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔) การอบไม 

   (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตร ี เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

   (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปน 

การใหบริการใน  (๙.๑)  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  และส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น 

   (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

   (๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดร  

หรือสารตัวทําละลาย 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติกเซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะ

นําโรค 

   (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑) การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙) การกอสราง 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวา

ดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี  

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงานสถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง

ชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ   

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   
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(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเปน

ประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน  และ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะดังนี้   

(๑) มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม  และเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตอง

ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหาร  หรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปน

สัดสวน  และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้   

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือน 
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ตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแก

คนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น  

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของท่ี

อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ

อันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ  หรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงาน  และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภท  ท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่

ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้   

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ   

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

(๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลระแงงประกาศกําหนด   

ขอ ๑๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรให 

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไม
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ถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง  และสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่น  ตองออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการเมื่อไดรับใบคําขอรับใบอนุญาต

ภายในสิบหาวันหลังจากไดรับใบคําขอรับใบอนุญาต  เพ่ือตรวจสอบวา  เจาของสถานประกอบกิจการได

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขตามประเภทของกิจการนั้น  ตามที่ขอบัญญัตินี้ไดกําหนดไว  หาก

ตรวจสอบ  และพบวาเจาของสถานประกอบการยังมิไดดําเนินการใหสถานประกอบการของตน  เปนไป

ตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงให  ผูขออนุญาตแกไข  ปรับปรุง

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขในคราวเดียวกัน   

เจาพนักงานทองถิ่น  ตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา  และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลระแงงเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๒๐   

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  กรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ิน

อายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
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ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียม  และคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลระแงง 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ี  แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตใน

เรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมี

อํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต   

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

(๓) ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัตแิหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือ

เงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวัน

ปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลระแงง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สรยศ  สานุสันต 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลระแงง 

 



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต(ใบแทน)/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................................. 

 
 
 

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

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

๑. ขาพเจา............................................................................ อายุ...............ป สัญชาติ...............................  
โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม.............................................................................................................................................................................
ท่ีอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...................... ..................
หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ..............................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน 
ท่ีจําเปน 
ใบมอบอํานาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

(๑)............................................................................................... 
(๒)............................................................................................... 
(๓)............................................................................................... 
(๔)............................................................................................... 
(๕)............................................................................................... 
 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ) .............................................. ผูขออนุญาต 
               (............................................) 

 

คําขอเลขท่ี.........../.................. 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี......................................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย............................

ถนน.........................ตําบล...............................อําเภอ...................................จังหวัด...................โทรศัพท................. 

 

 



 
 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต(ใบแทน)/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

(๑).............................................................. 

(๒).............................................................. 

(๓).............................................................. 

 

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

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

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

 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต(ใบแทน)/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

(๑).............................................................. 

(๒).............................................................. 

(๓).............................................................. 

 

             ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วัน

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

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



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ลําดับ 
ท่ี 

ประเภทการคา 
 

อัตราคาธรรมเนียมตอป 
บาท สต. 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
(๑.๑)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
        (ก)  มา  โค  กระบือ  ตั้งแต  ๑๐ ตัว แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 
        (ข)  มา  โค  กระบือ  ตั้งแต  ๒๑ ตัว แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 
        (ค)  มา  โค  กระบือ  ตั้งแต  ๕๑ ตัว ข้ึนไป 
(๑.๒) การเลี้ยงสุกร 
        (ก)  สุกร  ตั้งแต  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว 
        (ข)  สุกร  ตั้งแต ๑๑  ตัว แตไมเกิน  ๓๐  ตัว 
        (ค)  สุกร  ตั้งแต ๓๑  ตัว แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 
        (ง)  สุกร  ตั้งแต ๕๑  ตัว ข้ึนไป 
(๑.๓) การเลี้ยงเปด ไก หาน 
        (ก)  การเลี้ยงหาน เปด ไก ตั้งแต ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว 
        (ข)  การเลี้ยงหาน เปด ไก ตั้งแต ๕๐๑ แตไมเกิน ๑,๐๐๐  ตัว   
        (ค)  การเลี้ยงหาน เปด ไก ตั้งแต ๑,๐๐๑  ตัว  ข้ึนไป 
(๑.๔) การเลี้ยงแพะ  แกะ 
        (ก)  แพะ  แกะ  ตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 
        (ข)  แพะ  แกะ  เกิน  ๕๐  ตัว 
(๑.๕) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
(๑.๖) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  รวมสัตวนานาชนิด  ในท่ี   
        สาธารณะหรือเอกชนหรือธุรกิจอ่ืนใดท่ีมีลักษณะทํานอง 
        เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการ 
        นั้น ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางการ 
        หรือไมก็ตาม 
 
กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
(๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและ 
        การขายในตลาด และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
        (ก) ใชเครื่องทุนแรง 
        (ข) ใชแรงงานอ่ืน 
           

 
 

๒๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐ 
๑๐๐ 

 

 



ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา 

 

อัตราคาธรรมเนียมตอป 

บาท สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

(๒.๒)  การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียัง 
         ไมไดฟอก 
         (ก) การประดิษฐจากยาง 
         (ข) อ่ืน ๆ นอกจากยาง 
(๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
(๒.๔)  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
         (ก) การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
         (ข) การเค่ียวไขมัน 
(๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือก  
         กุง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และ 
         การขายในตลาด 
(๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย   
        กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ    
        ของสัตว 
(๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ   
        การสะสม หรือ การกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวน 
        หนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
        (ก) ไมเกิน ๒,๐๐๐  กิโลกรัม 
        (ข) เกินกวา  ๒,๐๐๐กิโลกรัม 
(๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่งมีปริมาณตั้งแต  ๖๐ กิโลกรัม ข้ึนไป 
 
กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  และเครื่องดื่ม 
(๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
(๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย   
       น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  
       ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
       (ก) โรงงานผลิตกะปและน้ําปลา 
       (ข) การทําอยางอ่ืนนอกจากกะป  น้ําปลา 
(๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา ปลาเจา  กุงเจา       
        ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
        (ก)  การทําการหมัก  สถานท่ีเปนโรงงาน 
        (ข)  การสะสม 
              -  เกินกวา    ๕๐  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม 
              -  เกินกวา  ๑๐๐  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๒๐๐  กิโลกรัม 
              -  เกินกวา  ๒๐๐  กิโลกรัม 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๘๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 

 
 



ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา 

 

อัตราคาธรรมเนียมตอป 
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(๓.๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  
        ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๕) การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการ 
        ผลิตอาหารจากสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
        การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน   
        ครัวเรือน 
(๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง  
        ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารการเรขาย การขายในตลาด  
        และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๗) การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน  
        เก้ียมอ๋ี 
         (ก) การทําเสนหม่ี  หรือ  เสนกวยเตี๋ยว 
              -  ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 
              -  ทําดวยแรงคน 
         (ข) การทําขนมจีน 
              -  ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 
              -  ทําดวยแรงอ่ืน 
         (ค) การทําวุนเสน 
              -  ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 
              -  ทําดวยแรงอ่ืน 
         (ง) การทําเตาหู  เก้ียมอ๋ี 
              -  ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 
              -  ทําดวยแรงคน 
(๓.๘) การทําแบะแช 
        (ก) ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 
        (ข) ทําดวยแรงอ่ืน 
(๓.๙) การทําอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ  
          ขนมเปยะ 
(๓.๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  
          ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่ม 
          ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการ 
          ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๑๐๐ 
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๕๐๐ 
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๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๓.๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 
(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
(๓.๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร  
          น้ําสมสายช ู
          (ก) การตม  กลั่นแอลกอฮอล  สุรา  เบียร 
          (ข) การตม  กลั่นน้ําสมสายชู 
(๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ 
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  
(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน  
          ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๒๑) การผลิตการบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          (ก) ทําดวยเครื่อง 
          (ข) ทําดวยแรงคน  
(๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึง  
         กัน 
(๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 
(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนาย 
          อาหารและเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕  
          แรงมาข้ึนไป 
 
กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องจักรกล  
ผลิตภัณฑท่ีชําระลาง 
(๔.๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
        (ก) เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
        (ข) เครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมา 
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น  
        เครื่องสําอางตาง ๆ 
        (ก) การทําและบรรจุ 
        (ข) การบรรจุ 
(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
        (ก) ทําโดยเครื่องจักร  เครื่องไฟ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (ข)  ทําโดยแรงอ่ืน 
(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
(๔.๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 
 
กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 
(๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
(๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
        (ก) การลาง  การอบ  การรม  ยางดิบ 
        (ข) การสะสมยางดิบ 
(๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู  และการทําแปงอ่ืน ๆ ใน 
        ทํานองเดียวกัน 
       (ก) ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 
       (ข) ทําดวยแรงอ่ืน 
(๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
        (ก) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๒๐ แรงมา ข้ึนไป  
            (โรงสีขนาดใหญ) 
        (ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑๕ แรงมา แตไมเกิน  
             ๒๐ แรงมา (โรงสีขนาดกลาง) 
        (ค) โดยใชเครื่องจักรท่ีกําลังไมเกิน ๑๕ แรงมา (โรงสีขนาดเล็ก) 
(๕.๕) การผลิตยาสูบ 
        (ก) การทําดวยเครื่องจักร 
        (ข) ทําดวยแรงอ่ืน 
(๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวย 
        เครื่องจักร 
        (ก) การทําดวยเครื่องจักร  เครื่องไฟฟา 
        (ข) รถเก่ียวขาว 
             -  ไมเกิน    ๑๕๐  แรงมา 
             -  เกินกวา  ๑๕๐  แรงมา   
(๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 
        (ก) การทําปุยโดยเครื่องจักร  เครื่องไฟฟา 
        (ข) การสะสมปุย 
             -  สะสมเกินกวา  ๒๐๐ กิโลกรัม 
             -  สะสมไมเกิน  ๒๐๐ กิโลกรัม 
(๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
(๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 
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๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 

 กจิการท่ีเกี่ยวกับการโลหะหรือแร 
(๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ 
        หรือเครื่องใชตาง ๆ  
        (ก) ทําประเภทปม  ถังน้ํา  หัวรดน้ํา  รางน้ําและทํานอง   
             เดียวกันนี้ 
        (ข) ทําประเภทอยางอ่ืนนอกจาก (ก) 
(๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวน 
       กิจการใน (๖.๑) 
        (ก) การหลอม  หลอ  ตี  กลึง   ถลุงแร  แกวและโลหะทุก 
             ชนิด  โดยใชเครื่องจักร  หรือเครื่องทุนแรงประเภทไฟฟา 
        (ข) โรงกลึง 
             -  เครื่องฉุดเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
             -  เครื่องฉุดไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
             -  โรงกลึงดวยแรงคน 
        (ค) โรงตีเหล็ก 
             -  การทําดวยเครื่องจักร  เครื่องไฟฟา 
             -  การทําดวยแรงคน 
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การ 
       รีด การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือ ไฟฟา ยกเวน 
       กิจการใน (๖.๑) 
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม  
       นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 
(๖.๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธอ่ืีนใด  
        ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 
(๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลาง 
        แร 
 
กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสาร 
        กันสนิมยานยนต 
(๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรือ 
        อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือ 
        เครื่องกล 
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล  
       ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการ 
      ซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
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๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙ 

(๗.๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต 
(๗.๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 
(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง 
(๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 
 
กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 
(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทํา 
       ค้ิว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
(๘.๓) การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  
       การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือ 
       หวาย 
(๘.๔) การอบไม 
(๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
(๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
(๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 
(๘.๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน 
 
กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 
        ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการ 
        ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย 
        สถานพยาบาล 
(๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร   
        เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตาม 
        กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา หองเชา  หองแบง 
        เชา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค   
        คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง 
        เดียวกัน  เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑) 
 

๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 

 



ลําดับ 
ท่ี 

ประเภทการคา 
 

อัตราคาธรรมเนียมตอป 
บาท สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 

(๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือ 
       การเลนอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยู 
          ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบ 
          คุมทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การ 
          บริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตเปนการใหบริการใน  
          (๙.๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 
(๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การ 
          สาธารณสุข  วิทยาศาสตร  และสิ่งแวดลอม 
(๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอ่ืน  
(๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 
(๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 
 
กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการ 
          ทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 
(๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
(๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 
(๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(๑๐.๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
 
กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดินทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
(๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง              
 
 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 



ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา 

 

อัตราคาธรรมเนียมตอป 

บาท สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ                       
(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา 
          หินปูน 
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ 
          สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา  
          กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 
(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
 
กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิ- 
          ไดร หรือสารตัวทําละลาย 
(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามัน ปโตรเลียมหรือ 
          ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน (๗.๑) 
(๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก  
          เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒.๗) การโม การบดชัน 
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอร 
            ไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ี 
            คลายคลึง 
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอัน 
            เปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
(๑๒.๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช 
            หรือพาหะนําโรค 
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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๑,๕๐๐ 
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๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
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๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 

 



 
ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียมตอป 

บาท สต. 

๑๓ กิจการอ่ืน 

(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย 

          เครื่องจักร 

(๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณ 

          อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 

(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 

(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

(๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

(๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

(๑๓.๙) การกอสราง 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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