
 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสธร 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสธร  วาดวย  การควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสธร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

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  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔   

มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลโสธร  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลโสธร  และนายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสธร  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสธร  เมื่อพน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต 

วันท่ีไดปดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโสธร 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือ  คําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโสธร 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต   

หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคาและเพ่ือเปาหมายทางการคา 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๕ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลโสธร 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือทําใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือทําประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู   

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (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  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

   (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา   

เตาเจ้ียว  ซีอิ้วหอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน  การผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธอีื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว   

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล  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 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึง 

   (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและ 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ชําระลาง 

   (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ  

   (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน 

กิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม 

ยานยนต 

   (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕) การผลิต  การซอม  การผลิตแบตเตอรี่ 

   (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ   

   (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา 

สารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔) การอบไม 

   (๘.๕) การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑) กิจการ  สปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวน 

กิจการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

ยกเวนกิจการใน  (๙.๑) 

   (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



 หนา   ๑๖๒ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข   

วิทยาศาสตร  และ  ส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

   (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุก  ตั้งแต  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  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่นๆ 

   (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑเผา 

   (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  ดิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 



 หนา   ๑๖๓ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตางๆ 

   (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) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑) การผลิต  การสะสม  การบรรจุ  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือ  สารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  วัตถุไวไฟ 

   (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก   

   (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการ  ใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 



 หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕) การผลิต  เชลแล็ก  หรือ  สารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ

พาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ   

อิเล็กทรอนิกส 

   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙) การกอสราง 

   (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอ่ืนๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ   



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสม 

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

หากมีการเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบายอากาศ 

ใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวม  ตามแบบและจํานวน   

ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาด 

ใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ 

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับ  และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น 

อยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ 

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่นนั้น 

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ 

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการและส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรบัคนงาน  ตองมีการดําเนนิงานใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๖  สถานประกอบกิจการตองมมีาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ราชการกําหนด   

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่กอใหเกิดวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๘ สถานกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน   

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตอง 

ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของ 

คนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนบัตัง้แตวนัที่ขอบญัญตัินีม้ีผลบังคบัใช  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสธรในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแต 

จะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๐ ภายใตบังคับขอ  ๕  ในสถานประกอบกิจการท่ีตั้งขึ้นกอนวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามขอกําหนดในขอบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันท่ีขอบัญญัติ 

มีผลบังคับใช 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคประกอบกจิการตาม  ขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบพรอมกับหลักฐาน  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโสธรกําหนด 



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตาม 

ขอบัญญัตินี้  ตองปฏิบัติรวมท้ังจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนเงื่อนไขอันเกี่ยวกับ 

สุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ัง 

ระเบียบขอบัญญัติและประกาศขององคการบริการสวนตําบลโสธร 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่น  จะดําเนินการออกใบอนุญาตเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๒๒  และการอนุญาตนั้น  ไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๒  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตามขอ  ๒๒  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอตามขอ  ๒๒  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปน  เจาพนักงานทองถิ่นอาจไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและ 

เหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น 

ขอ ๒๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด   

ทายขอบัญญัตินี้   ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หากไมไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้จะตอง 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

  (๑) จะตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  .

ถาวัตถุแหงการคานัน้จักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุแหงการคานั้น ๆ   ใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแล  รักษาความสะอาดที่รองรับขยะ  มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมให 

เปนที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองตาม 

หลักสุขลักษณะ 

  (๓) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้น 

ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

  (๔) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  ประกาศของ 

องคการบริหารสวนตําบลโสธร 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาตให 

ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา 

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว   

และสําหรับสถานที่แหงเดียว  ถาประกอบการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน   

ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภท  ที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียวประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๒๘ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลโสธร 

ขอ ๒๙ การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  กอ.  ๓  ภายใน 

สามสิบวันกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้แลว  ใหประกอบการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน 

คาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๓๐ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  กอ.๔ 

ขอ ๓๑ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคท่ีจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.๔ 

ขอ ๓๒  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต   

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบ   

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๓ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนญุาตใหใชแบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ 

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๒) ใหใชใบอนุญาตใบแทนไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตระบุถึง  สาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๔ ผูไดรับใบอนุญาตนี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

ประกอบกิจการตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๕ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนญุาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใช  แบบ  กอ.  ๑ 

  (๒) ใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใช  แบบ  กอ.  ๒ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตใหประกอบกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใช  แบบ  กอ.  ๓ 

  (๔) การตออายุใบอนุญาตใหใช  แบบ  กอ.  ๓/๑ 

  (๕)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใช  แบบ  กอ.  ๔ 

ขอ ๓๖ ผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ   

ไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น  หรือตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูรับใบอนุญาต 

ไมปรับปรุง  แกไขภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได   

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินครั้งละสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป   

และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไมปฏิบัติ  หรือการปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง  กอใหเกิดอันตราย   

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการคา  ท่ีถูกเพิกถอน 

อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๙  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ   

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๓๙ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๐ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๖  มีความผิดตามมาตรา  ๗๖  แหง  พระราชบัญญัติ   

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๑ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๓๒  หรือขอ  ๓๔  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๒ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๓๖  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติ   

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสธร  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และมีอํานาจออกระเบียบคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ดุษฎี  เพ็ชรพันธ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโสธร 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตาํบลโสธร 

 เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

ลําดับที ่ ประเภทการคา อัตรา

คาธรรมเนียม 

( บาท/ป ) 

๑. 

 

 

 

 

การเลี้ยงมา โค กระบือ 

ก. การเลี้ยงตั้งแต  ๑๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๒๐ ตัว 

ข. การเลี้ยงตั้งแต  ๒๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๔๐ ตัว 

ค. การเลี้ยงตั้งแต  ๔๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๖๐ ตัว 

ง. การเลี้ยงตั้งแต  ๖๑ ตัวข้ึนไป 

  

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๒. 

 

 

 

 

 

 

 

การเลี้ยงสุกร 

ก. การเลี้ยงตั้งแต ๔๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๑๐๐ ตัว 

ข. การเลี้ยงตั้งแต ๑๐๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๕๐๐ ตัว 

ค. การเลี้ยงตั้งแต ๕๐๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว 

ง. การเลี้ยงตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๒,๐๐๐ ตัว 

จ. การเลี้ยงตั้งแต ๒,๐๐๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๓,๐๐๐ ตัว 

ฉ. การเลี้ยงตั้งแต ๓,๐๐๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๕,๐๐๐  ตัว 

ช. การเลี้ยงตั้งแต ๕,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๓. 

 

 

 

การเลี้ยงแพะ  แกะ 

ก. การเลี้ยงตั้งแต  ๖  ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๒๐ ตัว 

ข. การเลี้ยงตั้งแต ๒๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน  ๔๐  ตัว 

ค. การเลี้ยงตั้งแต ๔๑ ตัวข้ึนไป 

 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๔. 

 

 

 

 

 

 

 

การเลี้ยงหาน  เปด  ไก 

ก. การเลี้ยงตั้งแต  ๕๐๐  ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๑,๐๐๐  ตัว 

ข. การเลี้ยงตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๕,๐๐๐  ตัว 

ค. การเลี้ยงตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๑๐,๐๐๐  ตัว 

ง. การเลี้ยงตั้งแต  ๑๐,๐๐๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๓๐,๐๐๐  ตัว 

จ. การเลี้ยงตั้งแต  ๓๐,๐๐๐  ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๕๐,๐๐๐  ตัว 

ฉ. การเลี้ยงตั้งแต ๕๐,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 



 

ลําดับที ่ ประเภทการคา อัตรา

คาธรรมเนียม 

( บาท/ป ) 

๕. 
 
 
 

การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม 
ก. การเลี้ยงเกินกวา ๕  ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๒๐  ตัว 
ข. การเลี้ยงตั้งแต  ๒๐ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๔๐  ตัว 
ค. การเลี้ยงตั้งแต  ๔๑  ตัวข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

๖. 
 
 
 
 
 
 

การเลี้ยงสัตวน้าํ 
ก. การเลี้ยงเกินกวา ๕ ไรข้ึนไปแตไมเกิน ๑๐ ไร 
ข. การเลี้ยงตั้งแต  ๑๐ ไรข้ึนไปแตไมเกิน ๒๐ ไร 
ค. การเลี้ยงตั้งแต  ๒๐ ไรข้ึนไปแตไมเกิน ๔๐ ไร 
ง. การเลี้ยงตั้งแต  ๔๐ ไรข้ึนไปแตไมเกิน ๖๐ ไร 
จ. การเลี้ยงตั้งแต  ๖๐ ไรข้ึนไปแตไมเกิน ๑๐๐ ไร 
ฉ. การเลี้ยงตั้งแต  ๑๐๑ ไรข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๗. การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน ๓๐๐ 

๘. การเลี้ยงแมลง ๓๐๐ 

๙. 
 
 

การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดมีลักษณะทํานองเดียวกัน 
เพื่อใหประชาชนเขาชมเพื่อประโยชนของกิจการนัน้ ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือ
คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑๐. 
 
 
 

การฆาหาน เปด ไก ยกเวน ในสถานที่จาํหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด 
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร 
ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑๑. 
 
 
 

การฆาสุกร กระบือ แพะ แกะ ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขาย
ในตลาด และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร 
ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๒. 
 
 

การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยงัมิไดฟอก 
ก. การฟอกหนังสัตว ขนสัตว 
ข. การสะสมหนังสัตว ขนสัตว 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๑๓. การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวทีย่ังมิไดแปรรูป ๒๐๐ 

๑๔. การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสตัว 
 

๕๐๐ 
 

๑๕. 
 

การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่จาํหนาย
อาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 
 

๕๐๐ 
 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที ่ ประเภทการคา อัตรา

คาธรรมเนียม 

( บาท/ป ) 

๑๖. 

 

 

 

การประดิษฐเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว หนัง

สัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืนๆ ของสัตว 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร 

ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 

 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๗. 

  

 

การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใด

ตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว  

การสะสมหรือการลางคร่ัง 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑๘. การผลิตเนย เนยเทียม ๕๐๐ 

๑๙. การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้าํบดูู ไตปลา เตาเจี้ยว  ๕๐๐ 

๒๐. 

 

ซีอ้ิวดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

๒๐๐-๑,๐๐๐ 

 

๒๑. 

 

การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

๒๐๐ 

 

๒๒. 

 

การตากเนื้อสัตว การผลติเนื้อสตัวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

๔๐๐ 

 

๒๓. 

 

 

การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว พชื ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

๕๐๐ 

 

 

๒๔. 

 

การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่จาํหนาย

อาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 

 

๒๕. 

 

 

การผลิตเสนหมี่ ขนมจนี กวยเตีย๋ว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร 

ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒๖ การผลิตแบะแซ ๓๐๐ 

 



 

ลําดับที ่ ประเภทการคา อัตรา

คาธรรมเนียม 

( บาท/ป ) 

๒๗. 

 

 

การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร 

ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒๘. 

 

 

การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จนัอับ ขนมเปยะ 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร 

ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒๙. 

 

การแกะ การลางสตัวน้าํ ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 

 

๓๐. 

 

 

 

การผลิตน้าํอัดลม น้าํหวาน น้าํโซดา น้าํถ่ัวเหลือง เคร่ืองดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง

ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร 

ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓๑. 

 

 

การผลิต การแบงบรรจุน้าํตาล 

ก. น้ําตาลชนิดตางๆ 

ข. น้ําตาลทราย 

 

๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓๒. การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐ 

๓๓. การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้าํสมสายชู ๒,๐๐๐ 

๓๔. การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ 

๓๕. 

 

 

การผลิตลูกชิน้ดวยเคร่ืองจักร 

ก. โดยใชเคร่ืองจักร ไมเกิน ๒ แรงมา 

ข. โดยใชเคร่ืองจักร เกินกวา ๒ แรงมาข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๓๖. การผลิตผงชูรส ๒,๐๐๐ 

๓๗. การผลิตน้าํกลั่น น้ําบริโภค ๒,๐๐๐ 

๓๘. 

 

การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

๕๐๐ 

 

๓๙. การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอ่ืนๆ ๕๐๐ 

๔๐. 

 

 

การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลติเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร  

ข. โดยใชเคร่ืองจักร  

 

๒๐๐ 

      ๑,๐๐๐ 

 



 

ลําดับที ่ ประเภทการคา อัตรา

คาธรรมเนียม 

( บาท/ป ) 

๔๑. 

 

 

การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่คลายคลึง 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร  

ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๔๒. การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร ๒,๐๐๐ 

๔๓. 

 

การผลิตน้าํแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จาํหนายอาหารและเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 

 

๔๔. การเก็บ การถนอมอาหารดวยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๔๕. 

 

 

 

การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเคร่ืองจักร 

ก. โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 

ข. โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 

ค. โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๔๖. 

 

 

การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอางตางๆ 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร  

ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔๗. การผลิตสาํล ีผลิตภัณฑจากสาํล ี ๑,๐๐๐ 

๔๘. การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามยั ผาออมสาํเร็จรูป ๑,๐๐๐ 

๔๙. การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ ๕๐๐ 

๕๐. 

 

 

การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพชื 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร  

ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๑. การลาง การอบ การรม การสะสมยางดบิ ๕๐๐ 

๕๒. 

 

การผลิตแปงมนัสาํปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืนๆ ในทาํนองเดยีวกันดวยเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

 

๕๓. 

 

 

 

การสีขาวดวยเคร่ืองจักร 

ก. โดยใชเคร่ืองจักรไมเกิน ๑๕ แรงมา 

ข. โดยใชเคร่ืองจักรเกินกวา ๑๕ แรงมา แตไมเกิน ๔๐ แรงมา 

ค. โดยใชเคร่ืองจักรเกินกวา ๔๐ แรงมาข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕๔. 

 

 

การผลิตยาสูบ 

ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร  

ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 



 

 

ลําดับที ่ ประเภทการคา อัตรา

คาธรรมเนียม 

( บาท/ป ) 

๕๕. การขัด การกะเทาะ การบดเมลด็พืช การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๕๖. 
 
 

การผลิต การสะสมปุย 
ก. การผลิต  
ข. การสะสมปุย 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕๗. การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๕๘. การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสาํปะหลัง ๑,๐๐๐ 

๕๙. การผลติโลหะเปนภาชนะ เคร่ืองมอื เคร่ืองจักร อุปกรณหรือเคร่ืองใชตางๆ ๑,๐๐๐ 

๖๐. การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน ( ๖.๑) ๒,๐๐๐ 

๖๑. 
 

การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ดวย
เคร่ืองจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 

๕๐๐ 
 

๖๒. 
 

การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดบีุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 

๕๐๐ 
 

๖๓. 
 

การขัด การลางโลหะดวยเคร่ืองจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน (๖.๑) ๑,๐๐๐ 
 

๖๔. การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร ๑,๐๐๐ 

๖๕. 
 

การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม  
ยานยนต 

๑,๐๐๐ 
 

๖๖. 
 

การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 

๑,๐๐๐ 
 

๖๗. 
 
 

การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เคร่ืองจักรหรือ 
เคร่ืองกลดังกลาวดวย 

๑,๐๐๐ 
 
 

๖๘. การลาง การอัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐ 

๖๙. การผลิต การซอม การผลิตแบตเตอร่ี ๕๐๐ 

๗๐. การปะ การเชื่อมยาง ๕๐๐ 

๗๑. การอัดผาเบรก ผาคลัตช 
 

๑,๒๐๐ 
 

๗๒. การผลิตไมขีดไฟ  ๑,๐๐๐ 

๗๓. 
 
 
 

การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือการตัดไมดวย
เคร่ืองจักร 

ก. โดยใชเคร่ืองจักรไมเกิน ๒๕ แรงมา 
     ข.   โดยใชเคร่ืองจักรเกินกวา ๒๕ แรงมา ข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 



 

ลําดับที ่ ประเภทการคา อัตรา

คาธรรมเนียม 

( บาท/ป ) 

๗๔. 

 

การประดิษฐไม หวาย  เปนสิ่งของดวยเคร่ืองจักร หรือการพน การทาสารเคลือบเงาสี

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

๑,๐๐๐ 

 

๗๕. การอบไม ๑,๐๐๐ 

๗๖. การผลิตธูป ดวยเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

๗๗. 

 

 

 

การประดิษฐสิง่ของ เคร่ืองใช เคร่ืองเขียนดวยกระดาษ 

ก. สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา 

ข. สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแลวเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 

     ค.   สถานที่มีเคร่ืองจักรเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗๘. 

 

 

การผลิตกระดาษตางๆ 

          ก.โดยไมใชเคร่ืองจักร 

        ข. โดยใชเคร่ืองจักร  

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗๙. 

 

 

 

การเผาถาน หรือการสะสมถาน 

ก. ไมเกิน ๒๐ กระสอบ 

ข. เกินกวา ๒๐ กระสอบ ถึง ๔๐ กระสอบ 

  ค   เกินกวา  ๔๐ กระสอบข้ึนไป 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๘๐. 

 

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 

๘๑. 

 

การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยกเวนกิจการใน (๙.๑) หรือใน 

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๔,๐๐๐ 

 

๘๒. 

 

 

การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ยกเวนกิจการใน  

(๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 

 

๘๓. 

 

 

 

การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก. ไมเกิน ๒๐ หอง 

ข. เกินกวา ๒๐ หอง แตไมเกิน ๕๐ หอง 

    ค   เกินกวา ๕๐ หองข้ึนไป 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

    ๒,๐๐๐ 

๘๔. 

 

การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนใน

ทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 

๘๕. การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 



 

ลําดับที ่ ประเภทการคา อัตรา

คาธรรมเนียม 

( บาท/ป ) 

๘๖. 

 

การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รอเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการแสดง

อ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ 

 

๘๗. 

 

การประกอบกิจการสระวายน้าํ หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน ยกเวน 

กิจการใน (๙.๑) 

๑,๐๐๐ 

 

๘๘. 

 

การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมแีสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอ่ืนใน 

ทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ 

 

๘๙. 

 

การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวา

ดวยการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

๕๐๐ 

 

๙๐. 

 

 

การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให

อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด ยกเวน 

กิจการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐ 

 

 

๙๑ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ๑,๐๐๐ 

๙๒. การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐ 

๙๓. 

 

การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร  

และสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ 

๙๔. 

 

การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๕๐๐ 

๙๕. การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ่าน ๑,๐๐๐ 

๙๖. 

 

 

 

 

 

การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเคร่ืองจักร หรือการทอผาดวยเคร่ืองกระตุก 

ตั้งแต ๕ ก่ี ข้ึนไป 

ก. การทอผาดวยก่ีกระตุก  ตั่งแต ๕ ก่ี แตไมเกิน ๑๐ ก่ี  

ข. การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ี 

ค. การปนดาย การกรอดาย การทอผา ดวยเคร่ืองจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

    ง.   การปนดาย การกรอดาย การทอผา ดวยเคร่ืองจักร เกินกวา ๒๐  แรงมา 

 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๙๗. การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน 

 

๕๐๐ 

๙๘. การปนฝายหรือนุน ดวยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 



 

ลําดับที ่ ประเภทการคา อัตรา

คาธรรมเนียม 

( บาท/ป ) 

๙๙. 
 
 

การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเคร่ืองจักร 
ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร 

    ข.  โดยใชเคร่ืองจักร 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑๐๐. 
 
 
 

การเย็บผาดวยเคร่ืองจักร ตั้งแต ๕ เคร่ืองข้ึนไป 
ก. ตั้งแต ๖ – ๑๐ เคร่ือง 
ข. ตั้งแต ๑๑ – ๒๐ เคร่ือง 

    ค.   ตั้งแต ๒๑ เคร่ือง ข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๐๑. การพิมพผา หรือการพิมพบนสิง่ทออ่ืน ๆ  ๑,๐๐๐ 

๑๐๒. 
 
 

การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร 
ก. เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกัน ตั้งแต 3 แรงมาลงมา 

    ข.  เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกัน  ตั้งแต 3 แรงมาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐๓. 
 
 

การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ  
ก. การรับจางเคลื่อนที ่

    ข.   ประเภทโรงงาน 

 
๑๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๐๔. 

 
 

การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 
ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร  
ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๐๕. การระเบิด การโม การปนหินดวยเคร่ืองจักร ๓,๐๐๐ 

๑๐๖. การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง ๑,๐๐๐ 

๑๐๗. 
 
 

การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง 
ก. ไมเกิน ๕๐๐๐ กิโลกรัม  (๕ ตัน) 
ข. เกิน ๕๐๐๐ กิโลกรัม ( ๕ ตัน) 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๘. 
 
 

การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง 
ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร 
ข. โดยใชเคร่ืองจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๙. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๑,๐๐๐ 

๑๑๐. การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดนิสอพอง หรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 

๑๑๑. 
 

การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ หรือสวนผสม เชน ผาเบรก 
ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้าํ เปนตน 

๑,๐๐๐ 
 

๑๑๒. การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๕๐๐ 



ลําดับที ่ ประเภทการคา อัตรา

คาธรรมเนียม 

( บาท/ป ) 

๑๑๓. การผลิตกระดาษทราย ๕๐๐ 

๑๑๔. การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕๐๐ 

๑๑๕. 
 

การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัว 
ทําลาย 

๒,๐๐๐ 

๑๑๖. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ  วัตถุไวไฟ ๓,๐๐๐ 

๑๑๗. 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามนัปโตเลียม หรือผลิตภัณฑ    
ปโตเลียม ตาง ๆ 

ก. การผลิต 
ข. การกลั่น 
ค. จํานวนที่สะสมต่าํกวา ๑,๐๐๐ ลิตร 
ง. จํานวนที่สะสมเกินกวา ๑,๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
จ. จํานวนที่สะสมเกินกวา ๕,๐๐๐ ลิตร ข้ึนไป 
ฉ    การขนสง 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๑๘. การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๑,๐๐๐ 

๑๑๙. 
 

การพนสี ยกเวนกิจการใน (๗.๑) 
 

๕๐๐ 
 

๑๒๐. 
 
 
 

การประดิษฐสิง่ของเคร่ืองใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลลูอยด  
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 

ก. โดยใชเคร่ืองจักรไมเกิน ๒ แรงมา 
    ข.  โดยใชเคร่ืองจักรตั้งแต ๒ แรงมา ข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๒๑. 
 
 

การโม การบดชนั 
ก. โดยไมใชเคร่ืองจักร 

    ข.  โดยใชเคร่ืองจักร 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑๒๒. การผลิตสีหรือน้ํามนัผสมส ี ๒,๐๐๐ 

๑๒๓. 
 
 
 

การผลิต การลางฟลมถายรูป หรือฟลมภาพยนตร 
ก. ลางฟลมภาพยนตร 
ข. ลางฟลมรูปถาย 
ค. ลางฟลมรูปถายขาวดํา 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑๒๔. 
 

การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง ๒,๐๐๐ 
 

๑๒๕. การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลงึ ๒,๐๐๐ 



 

 

ลําดับที ่ ประเภทการคา อัตรา

คาธรรมเนียม 

( บาท/ป ) 

๑๒๖. การผลิต การบรรจุ สารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐ 

๑๒๗. การผลิตน้าํแข็งแหง ๑,๐๐๐ 

๑๒๘. 

 

การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ

ผลิตดอกไมเพลิง 

๒๐๐ 

 

๑๒๙. การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๕๐๐ 

๑๓๐. 

 

 

 

 

การผลิตการบรรจุ การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 

ก. การสะสม 

ข. การผลิต การบรรจุ ไมใชเคร่ืองจักร 

ค. การผลิต  การบรรจุ ใชเคร่ืองจักร 

ง.  การขนสง 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๓๑. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๕๐๐ 

๑๓๒. 

 

 

 

การพิมพหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเคร่ืองจักร 

ก. สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา 

ข. สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแลวเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 

ค. สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแลวเกิน ๕ แรงมา ข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๓๓. 

 

การผลิต การซอมแซมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณไฟฟา 

๑,๐๐๐ 

 

๑๓๔. 

 

 

การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     ก.   โดยไมใชเคร่ืองจักร 

     ข.   โดยใชเคร่ืองจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๓๕. การพิมพแบบ หรือการถายเอกสาร ๑,๐๐๐ 

๑๓๖. การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชาํรุด ใชแลวหรือเหลือใช ๑,๐๐๐ 

๑๓๗. การประกอบกิจการโกดังสนิคา ๑,๐๐๐ 

๑๓๘. การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว ๕๐๐ 

๑๓๙. การพิมพสีลงวัตถุที่มิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 

๑๔๐. การกอสราง ๑,๐๐๐ 

๑๔๑. กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๒,๐๐๐ 



 

แบบ กอ.๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

  ๑. ขาพเจา ................................................................................อายุ.......... ป สัญชาติ ........................ 

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

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

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท 

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

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

…………………..…………......................................................... ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลโสธร 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้        

o สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ

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

o สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

o ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  ๑).............................................................................................................................................. 

๒)............................................................................................................................................. 

๓) .......................................................................................................................................... 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

คาํขอเลขท่ี…....../……..... 

(เจา้หนา้ท่ีกรอก) 



 

 

แบบ กอ.๒ 

  

  

ใบอนุญาตใบอนุญาต  

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

 

เลมท่ี..................เลขท่ี..........ป..................    

 อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ............................................................อายุ.....................ป 

สัญชาติ...............เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.......................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี......................              
ตรอก/ซอย..................................ถนน................................หมูท่ี..........ตําบล/แขวง............................................ 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท...............................................  

โทรสาร..........................................         

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

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

ลําดับท่ี.................คาธรรมเนยีม...................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี......................... ..   

ลงวันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ............ โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................พ้ืนท่ี
ประกอบการ...................................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร........................................แรงมา      จํานวน
คนงาน................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี...................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.............................................................. 

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

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้                        
๑)....................................................................................................................................................                        
๒).................................................................................................................................................... 

 
 

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

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

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



  

แบบ กอ.๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

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

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

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

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท................................ 

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

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลโสธร  

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 

       O  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ……………. 

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

     O สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

     O สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

     O ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

     O  เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  ๑).......................................................................................................................................... 

๒)......................................................................................................................................... 

๓)......................................................................................................................................... 

 

   

ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

           (……………………………………. ) 

 

 

 

คาํขอเลขท่ี…....../……..... 

(เจา้หนา้ท่ีกรอก) 



 

 

แบบ กอ.๓/๑ 

การตออายุใบอนุญาต 

     ครั้งท่ี...................  

 

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

คาธรรมเนียม...................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……...…เลขท่ี......... ลงวันท่ี........เดือน..................................

พ.ศ…….……… 

 

โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ  

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

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

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

 

 

       (ลงชื่อ)……………………………………………. 

(………………………………………..…) 

   เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ กอ.๔ 

คํารองขออนุญาตตางๆ  

 

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

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

 

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

อยูบานเลขท่ี........ หมูท่ี............. ถนน..................................... ตําบล............................อําเภอ......................... 

จังหวัด.......................................... โทรศัพท.....................................................  

   

ขอยื่นคํารองตอนายกองคการบริหารสวนตําบลโสธร 

ดวย..................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

  จึงมีความประสงค .............................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

  ขอรับรองวาขอความตามคํารองนี้เปนจริงทุกประการ 

 

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

            (…………………………………….) 

 

 


