
 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม  วาดวย 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยมใหเหมาะสมย่ิงขึ้น   

“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  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ   

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ

ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม  และนายอําเภอไทรนอย  จึงตรา

ขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้” 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม  เรื่อง   

การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม  ตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยมแลวสิบหาวัน   

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

“การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ 

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น  ซึ่งรับผิดชอบ

การดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  

   (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ้ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร 

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ   

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 



 หนา   ๑๔๐ 
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   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและ 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ

ชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง

ตาง ๆ   

     (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

     (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 



 หนา   ๑๔๑ 
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  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใช

ตาง ๆ 

   (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ 

ในขอ  ๖.๑ 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการในขอ  ๕๒ 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการในขอ  ๖.๑ 

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการในขอ  ๕๒ 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 



 หนา   ๑๔๒ 
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  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง  ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการที่ใหการดูแล  

และสรางสุขภาพ  โดยบริการหลักที่จัดไว  ประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  

โดยอาจมีบริการเสริมประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนบําบัด

และการควบคุมอาหาร  โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจน

การแพทยทางเลือกอื่น ๆ  หรือไม  ก็ได  โดยทั้งนี้  บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวย 

การประกอบโรคศิลปะ  และกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในขอ  ๗๓  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการในขอ  ๗๓  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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   (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  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการในขอ  ๗๓ 

   (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในขอ  ๗๓  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา

ดวยกี่กระตุก   

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
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   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผา

หินปูน 

   (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  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดช  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   
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   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการในขอ  ๕๘ 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครือ่งใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (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  อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
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   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ท่ีเขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด 

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ตองมีหองน้ํา  และหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย   

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูก

สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๙ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

  (๑) สถานท่ีนั้นตองตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําเสีย  ไปใหพนจากที่นั้น

โดยสะดวก 

    (๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสีย  ดวยวัตถุ

ถาวรท่ีมีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

    (๓) การระบายน้ํา  ตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือ 

แกผูอยูอาศัยใกลเคียง 

    (๔) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสีย  หรือทําการบําบัดน้ําเสียใหถูกตอง

ตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง  ความสะเทือน  

ฝุนละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียงผูประกอบกิจการ

นั้นตองปฏิบัติใหเปนตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

    (๕) ตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ  โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับ 

การผลิตอาหาร 

  (๗) ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

    (๘) ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)   

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และหรือกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

    (๙) สถานที่เล้ียงสัตว  ตองสรางใหไดสุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจาพนักงาน

ทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

    (๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคา  ตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาท่ีไมกอ

เหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

    (๑๑) ปฏิบัติอื่นใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองถูกสุขลักษณะปลอดภัยตอสุขภาพ  

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๑๐ สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือ 

ส่ิงอ่ืนใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานที่ประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย   

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด  

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละย่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ

อันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง   

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปน

การคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปน  กิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปน  การคา  จะตองย่ืน  คําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงาน

ทองถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (กอ.๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

    (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

    (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่น  ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๔)  อื่น ๆ 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอ  

บัญญัตินี้  ตองปฏิบัติรวมท้ังจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย 

สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

    (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

    (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว

ระบายน้ําไดสะดวก 

    (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือ 

ที่อยูอาศัยใกลเคียง 

    (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเหน็วา  สถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวตัถถุาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 

น้ําโสโครก  ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  

ความสะเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือ  ส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาว  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

    (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ 

    (๘)  ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู 

ในสถานท่ีนั้นและตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมท้ังการกําจัด  ส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตาม 

หลักสุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตว  ที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

    (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ี 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

    (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบล

ราษฎรนิยม 

ขอ ๒๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวา  ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๒๐  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.๒ 

ขอ ๒๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว  ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม

หลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน  นับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแตที่ไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ภายใน

สิบหาวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  จะตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

    (๑)  ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต  วัน  เวลาท่ีไดรับ 

อนุญาต 

  (๒)  ตองรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิด  ใหอยู 

ในสภาพท่ีสะอาดและปลอดภัย  พรอมใชงานอยูเสมอ 

    (๓)  ตองรักษาสภาพแวดลอม  สถานที่ประกอบกิจการ  ใหสะอาดและปลอดภัย 

ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  สัตวพาหะนําโรคติดตอ  และมีการปองกัน  และกําจัดแมลง   

และสัตวพาหะนําโรค  อื่น ๆ 

    (๔)  ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย  และระบบความปลอดภัยเวลาท่ีเกิดอัคคีภัยขึ้น  

มีบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกตองตามกฎหมาย 

    (๕)  ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

    (๖)  ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปน  “อาหาร” 

    (๗)  กรณีท่ีผูประกอบกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลง  แกไขหรือเพ่ิมเติม

สถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

    (๘)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสอบ  สถานที่  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมาย  ตั้งแต 

พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  เมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

    (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบและประกาศขององคการบริหาร 

สวนตําบลราษฎรนิยม 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนราษฎรนิยมเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๒  ดวย 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาต  ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๖  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติม 

จากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตอัตรา

ตามทายขอบังคับนี ้ ใบอนุญาตฉบบัหนึ่งใหใชไดสําหรบัการคาประเภทเดยีว  และสําหรับสถานท่ีแหงเดยีว  

ถาประกอบการคาซึ่งไดควบคุมหลายประเภทในสถานที่แหงเดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภท 

ที่มีอัตราสูงเต็มราคาแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บครึ่งราคา 

ขอ  ๒๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลราษฎรนิยม 

ขอ  ๒๘  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  กอ.๔  ภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ี 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

    (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.๒  โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือ 

ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

    (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

    (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  กอ.๔ 

ขอ ๓๐ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่น  ตามแบบ  กอ.๔ 

ขอ ๓๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหใชแบบ  กอ.๑ 

    (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหใชแบบ  กอ.๒ 

    (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหใชแบบ  

กอ.๓ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏวา  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใด  ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติ

ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศ

กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว

ในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามที่รับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตอง  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุง  



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควร 

ไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครั้งขึน้ไป  และมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ ๓๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปด

คําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๓๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ  ๓๘  บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้  ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๓๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สมเกียรติ  บรรพบุรุษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลราษฎรนิยม 

 



 

แบบ  กอ.  ๑ 

            

เลขท่ีรับ              /              .                                                            เลขท่ี                     .         

 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

       เขียนท่ี                                                 . 
      วันท่ี            เดือน                          พ.ศ.....................          
 
 ขาพเจา                                                            อายุ              ป  สัญชาติ              . 
อยูบานเลขท่ี                      หมูท่ี         ตรอก/ซอย                   ถนน                                         .                                              
ตําบล/แขวง                                  อําเภอ/เขต                               จังหวัด                              .    
โทรศัพท                                                 .  

      ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท                           . 
                                                                           ตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม  
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการวา                                                                                             . 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี                  หมูท่ี               ตําบล                             อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท                                           .  

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ  มาดวยแลว  คือ  
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน  ของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ของสถานประกอบการ  (ถามี) 
 ๔.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ของสถานประกอบการ  (ถามี) 
 ๕.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย  (ถามี) 
 ๖.                                                                                                                 . 
 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย, ขอบัญญัติ  หรือเง่ือนไข
อ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยมกําหนดไวทุกประการ 
 
 
 
           (ลงชื่อ)                                             ผูขอรับใบอนุญาต 
         (                                            )  
    
 

 

(มีตอดานหลัง) 



 

 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

เลขท่ี...........................ไดรับเรือ่งเม่ือวันท่ี.........................เดอืน....................................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 
       ไมครบ  คือ 

     ๑).................................................................... 
     ๒).................................................................... 
     ๓)....................................................................  

 
 
     

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

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

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

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (        )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

   (        )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

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

 
    (ลงชื่อ)..............................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
                                                  (..............................................................) 
                                        ตําแหนง................................................................. 
                                                      วันท่ี............../............/............ 
 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 (        )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

   (        )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
    (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                  (..............................................................) 
                                               ปลัดองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม 
                                                      วันท่ี............../............/............ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 
(        )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(        )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
       
                                              (ลงชื่อ).............................................................. 

                                                  (..............................................................) 
                                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม 

                                                        วันท่ี............../............/............ 
 



 

  แบบ  กอ.  ๒ 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี               เลขท่ี              ป........................ 
 อนุญาตให                                                     อายุ         ป  สัญชาติ.......................... 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี                 หมูท่ี          ตรอก/ซอย                     ถนน.................................... 
ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                     จังหวัด                      โทรศัพท........................                   

 ขอ  ๑.  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท................................................................ 
คาธรรมเนียม           บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี       เลขท่ี        ลงวันท่ี      เดือน           พ.ศ.................            
โดยใชชื่อกิจการวา...................................................................................................................................................                                                                                                              
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี              หมูท่ี           ตําบล                                     อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท                                              โทรสาร                                            . 

 ขอ  ๒.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๖   
 (๒)  ...................................................................................................................................................                                                                                                            
 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี             เดือน                   พ.ศ.............................                   
 
   ออกให  ณ  วันท่ี               เดือน                         พ.ศ.............................                       
 
 
 
ลงชื่อ                                                 .  ลงชื่อ                                                 . 

       (..............................................................)             (..............................................................)   
                        ผูรับเงิน                              นายกองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม 
 
 
 
 
คําเตือน  ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 

           ๒)  ตองตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะน้ัน  ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึน  รอยละ  ๒๐ 



 

     แบบ  กอ.  ๓ 

           
เลขท่ีรับ             /             .                                                                   เลขท่ี............................ 

 
คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

       เขียนท่ี....................................................................                                                  
      วันท่ี            เดือน                       พ.ศ....................                
 
 ขาพเจา                                                         อายุ              ป  สัญชาติ........................              
อยูบานเลขท่ี                    หมูท่ี         ตรอก/ซอย                     ถนน....................................................                                                                                       
ตําบล/แขวง                               อําเภอ/เขต                               จังหวัด.......................................                                     
โทรศัพท                                           .  

      ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.....................................                            
                                                                           ตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม  
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการวา............................................................................................................................                                                                                               
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี                  หมูท่ี               ตําบล                             อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท                                              โทรสาร..............................................................                                   
 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ  มาดวยแลว  คือ  
 ๑.  ใบอนุญาตเดิม 
 ๒.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
 ๓.  .....................................................................................................................................................                                                                                                                   
 
 ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย, ขอบัญญัติ 
หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยมกําหนดไวทุกประการ 
 
 
 
           (ลงชื่อ)                                             ผูขอรับใบอนุญาต 
          (                                          )  
 
 
 
 
 
 

(มีตอดานหลัง) 



 

(ดานหลังคําขอตออายุใบอนุญาต) 

สวนของเจาหนาท่ี 

เลขท่ี...........................ไดรับเรือ่งเม่ือวันท่ี.........................เดอืน....................................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 
       ไมครบ  คือ 
     ๑).................................................................... 
     ๒).................................................................... 
     ๓)....................................................................  
 
 
       (ลงชื่อ)............................................................... 

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

                                                             ตําแหนง................................................................. 
 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 (        )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

   (        )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
    (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                  (..............................................................) 
                                               ปลัดองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม 
                                                      วันท่ี............../............/............ 

 

 

 

 

 

 

               แบบ กอ. ๔ 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 
(        )  อนุญาตใหตอประกอบกิจการได 
(        )  ไมอนุญาตใหตอประกอบกิจการ 
       
                                              (ลงชื่อ).............................................................. 

                                                  (..............................................................) 
                                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม 

                                                        วันท่ี............../............/............ 
 



 

 

เลขท่ีรับ              /              .                                                                   เลขท่ี..........................  

 

คําขออนุญาตการตางๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

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

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

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

โทรศัพท...........................................................                                             

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการวา............................................................................................................................                                                                                               

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี                  หมูท่ี               ตําบล                             อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี 

โทรศัพท                                              โทรสาร..........................................................                                             

 

      ขอยื่นคําขอตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม  ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

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

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

 

     ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

  

 

                (ลงชื่อ)                                             ผูขอรับใบอนุญาต 

               (                                            )   

 

 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม   

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ 

อัตรา 

คาธรรมเนียมตอป 

  ๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  

๑ การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง  (เพ่ือการคา)  

  ๑.๑  การเลี้ยงสัตวบก  (คิดตามจํานวนตัว)  

  ๑.๑.๑  จํานวนเกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน    ๒๐  ตัว ๒๐๐ 

  ๑.๑.๒  จํานวนเกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน   ๑๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ 

  ๑.๑.๓  จํานวนเกิน  ๑๐๐  ตัว ๕,๐๐๐ 

  ๑.๒  การเลี้ยงสัตวปก  (คิดตามจํานวนตัว)  

  ๑.๒.๑  จํานวนเกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ 

  ๑.๒.๒  จํานวนเกิน   ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒๐๐ 

  ๑.๒.๓  จํานวนเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๔,๐๐๐ 

  ๑.๓  การเลี้ยงสัตวน้ํา  หรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา  (คิดตามจํานวนตัว)  

  ๑.๓.๑  เลี้ยงสัตวน้ํา จํานวนเกิน  ๕  ไร ๒๐๐ 

        ๑.๓.๒  สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒๐๐ 

  ๑.๔  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง  (คิดตามจํานวนตัว)  

  ๑.๔.๑  จํานวนไมเกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐ 

        ๑.๔.๒  จํานวนเกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐ 

  ๑.๔.๓  จํานวนเกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ 

  ๑.๔.๔  จํานวนเกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒,๐๐๐ 

  ๑.๔.๕  จํานวนเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว    ๓,๐๐๐ 

๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  (คิดตามจํานวนตัว)  

 ๒.๑  จํานวนไมเกิน  ๕  ตัว ๕๐๐ 

 ๒.๒  จํานวนเกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑,๐๐๐ 

 ๒.๓  จํานวนเกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๒,๐๐๐ 

 ๒.๔  จํานวนเกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๓,๐๐๐ 

 ๒๕  จํานวนเกิน  ๑๐๐  ตัว    ๕,๐๐๐ 

๓ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บดูหรือ

คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม ๑,๐๐๐ 
   

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ 

อัตรา 

คาธรรมเนียมตอป 

  ๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

๔ การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และ

การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

 ๔.๑  โดยไมใชเครื่องจักร             ๑,๐๐๐  

  ๔.๒  โดยใชเครื่องจักร              ๔,๐๐๐  

๕ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก   

  ๕.๑  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว              ๕,๐๐๐  

  ๕.๒  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก              ๔,๐๐๐  

๖ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป              ๔,๐๐๐  

๗ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว              ๔,๐๐๐  

๘ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

       

    ๔,๐๐๐  

๙ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว 

หนังสัตว ขนสัตวหรือสวนอ่ืนๆ ของสัตว   

  ๙.๑  โดยไมใชเครื่องจักร             ๑,๐๐๐  

  ๙.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา              ๓,๐๐๐  

  ๙.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป              ๕,๐๐๐  

๑๐ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสมหรือการกระทํา

อ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว                 ๓,๐๐๐  

๑๑ การสะสมหรือการลางครั่ง                 ๔,๐๐๐  

 ๓. กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  

๑๒ การผลิตเนย  เนยเทียม                ๔,๐๐๐ 

๑๓ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา เตาเจี้ยว  

ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

        ๑๓.๑  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา ๔,๐๐๐ 

 

       ๑๓.๒  น้ําปลา น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอส

ปรุงรสอ่ืนๆ ๖,๐๐๐ 

๑๔ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภค

ในครัวเรือน  

        ๑๔.๑  การผลิต  การหมัก  ไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม                 ๔,๐๐๐ 

        ๑๔.๒  การผลิต  การหมัก เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม                 ๖,๐๐๐ 

        ๑๔.๓  การสะสมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
   



 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ 

อัตรา 

คาธรรมเนียมตอป 

๑๕ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือน                  ๑,๐๐๐ 

๑๖ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช  

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน                  ๒,๐๐๐ 

๑๗ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิต  เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

  ๑๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                 ๑,๐๐๐  

  ๑๗.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๒,๐๐๐  

  ๑๗.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๓,๐๐๐  

๑๘ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี   

  ๑๘.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                 ๑,๐๐๐  

  ๑๘.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา                ๒,๐๐๐  

  ๑๘.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๓,๐๐๐  

๑๙ การผลิตแบะแซ        ๒,๐๐๐                

๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด   

  ๒๐.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                 ๒,๐๐๐  

  ๒๐.๒  โดยใชเครือ่งจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๔,๐๐๐  

  ๒๐.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา                ๘,๐๐๐  

๒๑ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  

 ๒๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ๒๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒๐๐ 

 ๒๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

๒๒ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน ๕๐๐ 

๒๓ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตางๆ  บรรจุ

กระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

       ๒๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

       ๒๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๔,๐๐๐ 

 ๒๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๘,๐๐๐ 

 



 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ 

อัตรา 

คาธรรมเนียมตอป 

๒๔ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล   

  ๒๔.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                 ๑,๐๐๐  

  ๒๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๓,๐๐๐  

  ๒๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๖,๐๐๐  

๒๕ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว   

  ๒๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                 ๔,๐๐๐  

  ๒๕.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา                 ๕,๐๐๐  

  ๒๕.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา               ๖,๐๐๐  

๒๖ การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู   

  ๒๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                 ๔,๐๐๐  

  ๒๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๕,๐๐๐  

  ๒๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา               ๑๐,๐๐๐  

๒๗ การค่ัวกาแฟ   

  ๒๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                 ๑,๐๐๐  

  ๒๗.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๓,๐๐๐  

  ๒๗.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๕,๐๐๐  

๒๘ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร   

  ๒๘.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา                 ๓,๐๐๐  

  ๒๘.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา                 ๕,๐๐๐  

๒๙ การผลิตผงชูรส   

        ๒๙.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                 ๔,๐๐๐  

        ๒๙.๒  โดยใชเครื่องจักร                 ๘,๐๐๐  

๓๐ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค   

        ๓๐.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                    ๑๐๐  

       ๓๐.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา                    ๒๐๐  

       ๓๐.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๕,๐๐๐  

๓๑ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

  

        ๓๑.๑  กําลังผลิต ไมเกิน  ๒๐๐  กิโลกรัมตอวัน                 ๑,๐๐๐  

        ๓๑.๒  กําลังผลิต เกิน  ๒๐๐  กิโลกรัมตอวัน                 ๒,๐๐๐  

       ๓๑.๓  กําลังผลิตเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัมตอวัน                 ๓,๐๐๐  
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๓๒ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ   

  ๓๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                 ๒,๐๐๐  

  ๓๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๓,๐๐๐  

  ๓๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๕,๐๐๐  

๓๓ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

  ๓๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                   ๔๐๐  

  ๓๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา                 ๑,๐๐๐  

  ๓๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา                 ๔,๐๐๐  

๓๔ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ  ท่ีคลายคลึงกัน    

  ๓๔.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                 ๑,๐๐๐  

  ๓๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๓,๐๐๐  

  ๓๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๕,๐๐๐  

๓๕ การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร   

  ๓๕.๑  ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน  ๒  เครื่อง                 ๒,๐๐๐  

  ๓๕.๒  ใชเครื่องทําความเย็นเกิน  ๒  เครื่อง                 ๕,๐๐๐  

  ๓๕.๓  ใชเครื่องทําความเย็นเกิน  ๕  เครื่อง               ๑๐,๐๐๐  

๓๖  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 

 

       ๓๖.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา                ๑,๐๐๐  

       ๓๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒  แรงมา แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

       ๓๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา              ๕,๐๐๐  

๓๗  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป  ๕,๐๐๐ 

         ๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณทางการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 

 

๓๘ การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร  

       ๓๘.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๐๐๐ 

       ๓๘.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๔,๐๐๐ 

       ๓๘.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๖,๐๐๐ 

๓๙ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตางๆ    

       ๓๙.๑  โดยไมใชเครื่องจักร หรือใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

       ๓๙.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา แตไมเกิน  ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

       ๓๙.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๖,๐๐๐ 
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๔๐ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๔,๐๐๐ 

๔๑ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๖,๐๐๐ 

๔๒ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ  

 ๔๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๔๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

 ๔๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๖,๐๐๐ 

 ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับเกษตร  

๔๓ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  

 ๔๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๔๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

 ๔๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๕,๐๐๐ 

๔๔ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๖,๐๐๐ 

๔๕ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร ๖,๐๐๐ 

๔๖ การสีขาวดวยเครื่องจักร ๘,๐๐๐ 

๔๗ การผลิตยาสูบ  

        ๔๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

        ๔๗.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

        ๔๗.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๕,๐๐๐ 

๔๘ การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๖,๐๐๐ 

๔๙ การผลิต  การสะสมปุย  

        ๔๙.๑  การผลิต ๖,๐๐๐ 

        ๔๙.๒  การสะสม ๑,๐๐๐ 

๕๐ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๖,๐๐๐ 

๕๑ การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง ๒,๐๐๐ 

 ๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

๕๒ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ  

        ๕๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักร หรือใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

        ๕๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา แตไมเกิน  ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

        ๕๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐๐  แรงมา               ๔,๐๐๐  

        ๕๒.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๐๐  แรงมา ๘,๐๐๐ 

๕๓ การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการในขอ  ๕๒ ๘,๐๐๐ 
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๕๔ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการในขอ  ๕๒  
 ๕๔.๑  โดยไมใชเครื่องจักร หรือใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๒,๐๐๐ 
 ๕๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕ แรงมา แตไมเกิน  ๒๐ แรงมา ๔,๐๐๐ 

 ๕๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงมา ๖,๐๐๐ 
๕๕ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ 

อ่ืนใด ยกเวนกิจการในขอ  ๕๒ 
๖,๐๐๐ 

๕๖ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการในขอ  ๕๒ ๘,๐๐๐ 

๕๗ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร  

 ๕๗.๑  การสะสมแร ๔,๐๐๐ 

 ๕๗.๒  การทําเหมืองแร การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร ๔,๐๐๐ 

 ๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
๕๘ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ  การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต  

       ๕๘.๑  การตอ  การประกอบยานยนต ๑๐,๐๐๐ 

       ๕๘.๒  การเคาะ  การปะผุ  พนสี  

               ๕๘.๒.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

               ๕๘.๒.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

               ๕๘.๒.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 

        ๕๘.๓  การพนสารกันสนิมยานยนต ๓,๐๐๐ 

๕๙ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๓,๐๐๐ 

๖๐ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการหรือ

จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 

       ๖๐.๑  พ้ืนท่ีประกอบไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

       ๖๐.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

       ๖๐.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 

       ๖๐.๔  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๔๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร ๔,๐๐๐ 

       ๖๐.๕  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร ๕,๐๐๐ 

๖๑ การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐ 

๖๒ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่  

       ๖๒.๑  การผลิต ๕,๐๐๐ 

       ๖๒.๒  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐ 
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๖๓ การปะ  การเชื่อมยาง  

 ๖๓.๑  การปะ  การเชื่อมยาง  จักรยาน  จักรยานยนต ๕๐๐ 

 ๖๓.๒  การปะ  การเชื่อมยาง  รถยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล ๑,๐๐๐ 

๖๔ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๑,๕๐๐ 

 ๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  

๖๕ การผลิตไมขีดไฟ ๘,๐๐๐ 

๖๖ การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือการตัด

ไมดวยเครื่องจักร  

 ๖๖.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๖๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

 ๖๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

๖๗ การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบ

เงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 

       ๖๗.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๐๐๐ 

       ๖๗.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

       ๖๗.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

๖๘ การอบไม ๔,๐๐๐ 

๖๙ การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๗๐ การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ  

      ๗๐.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๐๐๐ 

      ๗๐.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

      ๗๐.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

๗๑ การผลิตกระดาษตางๆ ๕,๐๐๐ 

๗๒ การเผาถาน  หรือการสะสมถาน  

      ๗๒.๑  การเผาถาน ๓,๐๐๐ 

      ๗๒.๒  การสะสมถาน  

              ๗๒.๒.๑  ขายปลีก ๑๐๐ 

              ๗๒.๒.๒  ขายสง ๒,๐๐๐ 

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

๗๓ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา

ดวยสถานพยาบาล ๕,๐๐๐ 
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๗๔ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในขอ  ๗๓  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
 ๗๔.๑  กิจการอาบอบนวด  
 ๗๔.๑.๑  มีจํานวนหองไมเกิน  ๑๐  หอง ๑,๐๐๐ 

 ๗๔.๑.๒  มีจํานวนหองเกิน  ๑๐  หอง ๒,๐๐๐ 
 ๗๔.๑.๓  มีจํานวนหองเกิน  ๑๐  หอง  แตไมเกิน  ๒๐  หอง ๔,๐๐๐ 

 ๗๔.๑.๔  มีจํานวนหองไมเกิน  ๕๐  หองข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
 ๗๔.๒  กิจการนวดแผนโบราณหรือนวดแผนไทย  
 ๗๔.๒.๑  มีจํานวนเตียงนวดไมเกิน  ๑๐  เตียง ๑,๕๐๐ 

 ๗๔.๒.๒  มีจํานวนเตียงนวด  ๑๑-๒๐  เตียง ๒,๐๐๐ 
 ๗๔.๒.๓  มีจํานวนเตียงนวด  ๒๑-๔๐  เตียง ๓,๐๐๐ 

 ๗๔.๒.๔  มีจํานวนเตียงนวด  ๔๑-๕๐  เตียง ๔,๐๐๐ 
 ๗๔.๒.๕  มีจํานวนเตียงนวดเกิน  ๕๐  เตียง ๕,๐๐๐ 

      ๗๔.๓  กิจการนวดอ่ืนๆ เชนการนวดฝาเทา ฯลฯ ๑,๕๐๐ 
๗๕ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ

ในขอ  ๗๓  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
๑,๐๐๐ 

๗๖ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  

           ๗๖.๑  มีจํานวนหองพักไมเกิน  ๑๐๐  หอง ๔,๐๐๐ 

           ๗๖.๒  มีจํานวนหองพักเกิน  ๑๐๐  หอง ๕,๐๐๐ 

๗๗ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 

 

          ๗๗.๑  มีจํานวนหองไมเกิน  ๑๐  หอง ๑,๐๐๐ 

          ๗๗.๒  มีจํานวนหองเกิน  ๑๐  หอง   แตไมเกิน  ๒๐  หอง ๑,๕๐๐ 

          ๗๗.๓  มีจํานวนหองเกิน  ๒๐  หอง   แตไมเกิน  ๕๐  หอง ๒,๐๐๐ 

          ๗๗.๔  มีจํานวนหองเกิน  ๕๐  หอง   แตไมเกิน  ๑๐๐  หอง ๓,๐๐๐ 

         ๗๗.๕  มีจํานวนหองเกิน  ๑๐๐  หอง ๕,๐๐๐ 

๗๘ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 

๗๙ การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือการ
แสดงอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 

        ๗๙.๑  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร   ๑,๐๐๐ 

       ๗๙.๒  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   ๒,๐๐๐ 

       ๗๙.๓  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร   ๓,๐๐๐ 

       ๗๙.๔  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร     ๕,๐๐๐ 
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๘๐ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ 

๘๑ การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืนๆ  ในทํานอง
เดียวกัน 

๔,๐๐๐ 

๘๒ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 ๘๒.๑  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร ๒๐๐ 
 ๘๒.๒  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 

 ๘๒.๓  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 
 ๘๒.๔  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 

๘๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให
อาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือวิธีอ่ืนใด  เวนแตการ
ใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ๒,๐๐๐ 

๘๔ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม ๒,๐๐๐ 

๘๕ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๓,๐๐๐ 

๘๖ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือ

สิ่งแวดลอม ๓,๐๐๐ 
๘๗ การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๕๐๐ 

 ๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

๘๘ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยก่ีกระตุก   

        ๘๘.๑  ตั้งแต  ๓  ก่ีข้ึนไปแตไมเกิน  ๕  ก่ี ๒,๐๐๐ 

        ๘๘.๒  เกิน  ๕  ก่ีข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๘๙ การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน ๔,๐๐๐ 

๙๐ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๔,๐๐๐ 

๙๑ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ  ดวยเครื่องจักร  

        ๙๑.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๑,๐๐๐ 

        ๙๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

        ๙๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕๐  แรงมา ๕,๐๐๐ 

๙๒ การเย็บผาดวยเครื่องจักร  

       ๙๒.๑  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๓  เครื่อง  แตไมเกิน  ๕  เครื่อง ๑,๐๐๐ 

       ๙๒.๒  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่อง  แตไมเกิน  ๑๐  เครื่อง ๒,๐๐๐ 

       ๙๒.๓  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๑๐  เครื่อง  แตไมเกิน  ๒๐  เครื่อง ๓,๐๐๐ 

       ๙๒.๔  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕๐  เครื่องข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
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๙๓ การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ  

 ๙๓.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๙๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

 ๙๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๕,๐๐๐ 

๙๔ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  

 ๙๔.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๙๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

 ๙๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๕,๐๐๐ 

๙๕ การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ ๓,๐๐๐ 

 ๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
๙๖ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  

      ๙๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

      ๙๖.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๙๗ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 

๙๘ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

      ๙๘.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

      ๙๘.๒  โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๙๙ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

      ๙๙.๑  การสะสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัสดุท่ีคลายคลึง  

               ๙๙.๑.๑  จํานวนท่ีสะสมไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 

               ๙๙.๑.๒  จํานวนท่ีสะสมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม ๒,๐๐๐ 

               ๙๙.๑.๓  จํานวนท่ีสะสมเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม ๓,๐๐๐ 

       ๙๙.๒  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัสดุท่ีคลายคลึง ๕,๐๐๐ 

๑๐๐ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

       ๑๐๐.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

       ๑๐๐.๒  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๑๐๒ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน  

       ๑๐๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

       ๑๐๒.๒  โดยใชเครื่องจักร ๔,๐๐๐ 

๑๐๓ การผลิตผลิตภัณฑตางๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  
ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 

       ๑๐๓.๑  การผลิตผาเบรก  ผาคลัตช ๑,๐๐๐ 

       ๑๐๓.๒  การผลิตกระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน ๓,๐๐๐ 
   



 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทของกิจการ 
อัตรา 

คาธรรมเนียมตอป 

๑๐๔ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว  

 ๑๐๔.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๐๔.๒  โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๑๐๕ การผลิตกระดาษทราย ๔,๐๐๐ 

๑๐๖ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๓,๐๐๐ 

 ๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  
๑๐๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดส  หรือสารตัวทํา

ละลาย 
๔,๐๐๐ 

๑๐๘ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  

      ๑๐๘.๑  การผลิต ๕,๐๐๐ 

      ๑๐๘.๒  การสะสม  การขนสง  

                 ๑๐๘.๒.๑  กาชบรรจุถังไมเกิน  ๑๐  ถัง ๕๐๐ 

                 ๑๐๘.๒.๒  กาชบรรจุถังเกิน  ๑๐  ถังข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

       ๑๐๘.๓  ปมกาช  (เติมรถยนต) ๓,๐๐๐ 

๑๐๙ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
ตางๆ 

 

       ๑๐๙.๑  การผลิต  การกลั่น ๑๐,๐๐๐ 

       ๑๐๙.๒  การสะสม  การขนสง  

                 ๑๐๙.๒.๑  จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร ๕๐๐ 

                 ๑๐๙.๒.๒  จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงเกิน  ๕๐๐  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร ๑,๐๐๐ 

                       ๑๐๙.๒.๓  จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงเกิน  ๑,๐๐๐ แตไมเกิน  ๕,๐๐๐ ลิตร ๓,๐๐๐ 

                 ๑๐๙.๒.๔  จํานวนท่ีสะสมหรือขนสงเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร ๔,๐๐๐ 

๑๑๐ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก  

        ๑๑๐.๑  การผลิต   ๕,๐๐๐ 

        ๑๑๐.๒  การสะสม  การขนสง ๒,๐๐๐ 

๑๑๑ การพนสี  ยกเวนกิจการในขอ  ๕๘  

       ๑๑๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

       ๑๑๑.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๑๑๒ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 

       ๑๑๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

       ๑๑๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

       ๑๑๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๒๐  แรงมา ๕,๐๐๐ 
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๑๑๓ การโม  การบดชัน  

      ๑๑๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 ๑๑๓.๒  โดยใชเครื่องจักร ๔,๐๐๐ 

๑๑๔ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  

      ๑๑๔.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

      ๑๑๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

      ๑๑๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๕,๐๐๐ 

๑๑๕ การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร  

      ๑๑๕.๑  การผลิต ๕,๐๐๐ 

      ๑๑๕.๒  การลางฟลมรูปถาย ๑,๐๐๐ 

      ๑๑๕.๓  การลางฟลมภาพยนตร ๔,๐๐๐ 

๑๑๖ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

 

      ๑๑๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

      ๑๑๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

      ๑๑๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๕,๐๐๐ 

๑๑๗ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

      ๑๑๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

      ๑๑๗.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

      ๑๑๗.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๕,๐๐๐ 

๑๑๘ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๔,๐๐๐ 

๑๑๙ การผลิตน้ําแข็งแหง                 ๔,๐๐๐ 

๑๒๐ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ

ผลิตดอกไมเพลิง              ๑๐,๐๐๐ 

๑๒๑ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  

      ๑๒๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร                 ๑,๐๐๐ 

      ๑๒๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๓,๐๐๐ 

      ๑๒๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา                 ๕,๐๐๐ 
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๑๒๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  

      ๑๒๒.๑  การผลิต ๕,๐๐๐ 

      ๑๒๒.๒  การบรรจ ุ ๓,๐๐๐ 

      ๑๒๒.๓  การสะสมเพ่ือขายปลีก ๓๐๐ 

      ๑๒๒.๔  การสะสมเพ่ือขายสง ๒,๐๐๐ 

      ๑๒๒.๕  การขนสง ๓,๐๐๐ 

๑๒๓ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕,๐๐๐ 

 ๑๓. กิจการอ่ืนๆ  

๑๒๔ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  

       ๑๒๔.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๐๐๐ 

       ๑๒๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕ แรงมา  ๕,๐๐๐ 

๑๒๕ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณไฟฟา 

 

      ๑๒๕.๑  การผลิต   ๕,๐๐๐ 

      ๑๒๕.๒  การซอม ๘๐๐ 

๑๒๖ การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

      ๑๒๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

      ๑๒๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

      ๑๒๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา ๓,๐๐๐ 

๑๒๗ การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร  

      ๑๒๗.๑  การพิมพแบบ  พิมพเขียว   ๑,๐๐๐ 

      ๑๒๗.๒  การถายเอกสาร ๓๐๐ 

๑๒๘ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช ๓,๐๐๐ 

๑๒๙ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๕,๐๐๐ 

๑๓๐ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว  

      ๑๓๐.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

      ๑๓๐.๒  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๑๓๑ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ  

      ๑๓๑.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

      ๑๓๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

      ๑๓๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๕,๐๐๐ 

๑๓๒ การกอสราง  

     ๑๓๒.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

     ๑๓๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

     ๑๓๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา ๕,๐๐๐ 


