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หลักการ 

 

 จากการใช้ทรัพยากรจ านวนมากเพ่ือการด ารงชีวิตของมนุษย์  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษและน ามา
ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ  และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์จากกระบวนการผลิตด้วยเหตุนี้การบังคับให้การประกอบ
กิจการต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานทางวิชาการ เพ่ือต้องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์จึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับสังคมซึ่งก็คือการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง   หมายความ
รวมทั้งผู้ประกอบกิจการคนงานและประชาชนในการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสม  และการใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิตที่ถูกต้องได้มาตรฐานทางวิชาการ  มาตรการด้านกกหมาย  โดยเฉพาะหมวด 7  ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   
 
 

เหตุผล 

โดยที่การด าเนินกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ            
ของประชาชน  ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม   สมควรมีการก าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็น
กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น  การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอัตราค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาตให้ด า เนินกินการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ประกอบกับเพ่ือเป็นการปรับปรุง ข้อบัญญัติต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   เรื่อง ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2555  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งได้ผ่านระยะเวลาในการบังคับใช้มานานแล้ว  
อาจเกิดความไม่สอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ที่ต้องการควบคุม ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงต้องมีการพิจารณาด าเนินการเพ่ือแก้ไขปรับปรุง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2555  และจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติใหม่  

 
 

 
 
 
 
 



 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

เรื่อง   ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565  
-------------------------------------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552 
ประกอบมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   และนายอ าเภอแวงน้อย  
จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.2565 ” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   นับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยแล้วสิบห้าวัน 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ            
พ.ศ.2555   และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด 1   บททั่วไป 

 ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “ผู้ด าเนินกิจการ “ หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบด าเนินการ
สถานประกอบกิจการนั้น  
  “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน     
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ า”หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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 “อาคารที่พัก” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน   ไม่ว่าจะเป็น
การอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว  และให้หมายความรวมถึงโรงเรือน บ้านพักอาศัย 
 “อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  บ้าน เรือน  โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่สร้างขึ้น
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร  เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง 
 “อาคารโรงงาน” หมายความว่า  อาคารโรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

 “งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภทซึ่งหมายความรวมถึง
การดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย   

 “คนงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเพ่ือรับค่าจ้างไม่ว่า
จะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของคนงานก่อสร้างด้วย  
 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ที่ออกตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม การเกษตร  การผลิตหรือ
การให้บริการใดๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางมะเดื่อ  
 “เจ้ า พ นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  เจ้ า พ นั ก ง า น ซึ่ ง ได้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง จ า ก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่           
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และข้อบัญญัตินี้    

 ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล       
แวงน้อย   
 1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

1) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
2) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน  เพ่ือให้

ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม 
หรือไม่ก็ตาม 

 2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
1) การฆ่า  หรือช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือขายในตลาด 
2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
3) การสะสมเขา  กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
4) การเค่ียวหนัง  เอ็น หรือไขสัตว์ 
5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง  กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์

หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
6) การผลิต  โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใด

ของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
7) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 
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3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย การ
ขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

1) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  เต้าเจี้ยว  ซี อ้ิว  น้ าจิ้ม  
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

2) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก  ดอง จากสัตว์ ได้แก่  ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  
ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ าปลา  หอยดอง  น้ าเคย น้ าบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึง
กัน 

3) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้    
หรือพืชอย่างอ่ืน 

4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน 
ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

5) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี  

เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
7) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่นๆ 
9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย    ผลิตภัณฑ์เนย

เทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
11) การผลิตไอศกรีม 
12) การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
13) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
14) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์   

น้ าส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 
15) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
16) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
17) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าจากพืชผัก ผลไม้  

เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
18) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
19) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
20) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าตาล  น้ าเชื่อม 
21) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
24) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
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4. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
1) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
3) การผลิต  บรรจุส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
4) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
5) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาท าความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ 

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
1) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
2) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้งอ่ืนๆในท านอง

เดียวกัน 
4) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
5) การผลิตยาสูบ 
6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
8) การผลิตเส้นใยจากพืช 
9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย ข้าวโพด 

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
2) การถลุงแร่ การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (6.1) 
3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 
4) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม  นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น

กิจการที่ได้รับอนุญาตใน  (6.1) 
5) การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (6.1) 
6) การท าเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 

7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
1) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
2) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
3) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
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5) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
6) การผลิต  สะสม  จ าหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
7) การจ าหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
8) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์ 
9) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  

เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า 

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
2) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
3) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้   

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
4) การอบไม้ 
5) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
6) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
8) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
1) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

5) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราวส าหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

6) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า   หรือกิจการอ่ืนใน
ท านองเดียวกัน 

7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
8) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ  หรือตู้

เพลง  หรือการแสดงอื่นๆ  ในท านองเดียวกัน 
9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในท านองเดียวกัน  เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (9.1)  
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10) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
11) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
14) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์หรือ

สิ่งแวดล้อม 
18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
21) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว  

 10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
1) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
2) การสะสมปอ ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
3) การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
4) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
5) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืนๆ  ด้วยเครื่องจักร 
6) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืนๆ 
7) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
8) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

 11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
2) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหิน  ด้วยเครื่องจักร 
3) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือ

ย่อย  ด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (11.2) 
5) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
6) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
7) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
8) การผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
9) การผลิต ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
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10) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
11) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
12) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว หิน  หรือ 

วัตถุอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (6.4) 

12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่างๆ 
1) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์หรือสารตัวท าละลาย 
2) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
3) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
4) การผลิต  สะสม หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
5) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (7.1)  
6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลน์  

หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน 
7) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
9) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
10) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์   

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
11) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
12) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้

เพลิง 
15) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
16) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหนะน าโรค 
17) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 13. กิจการอื่นๆ 
1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
2) การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
3) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
4) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
7) การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
8) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
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11) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง  หรือสัตว์พาหนะน าโรค 
12) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
13) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

 ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบ
กิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

หมวด 2 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่
ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน    สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศก าหนด  โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบ
กิจการนั้นๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุร าคาญด้วย 

 ๘.1  สถานที่ตั้งประกอบกิจการ การล้าง  อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
 สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็ก หรือ 
สถานดูแลผู้สูงอายุ  หรือผู้ป่วยพักฟื้น  หรือผู้พิการ สถานที่ราชการ หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหตุร าคาญ และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียง 
 ความในวรรคแรก มิให้ใช้บังคับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อก าหนดท้องถิ่นใช้บังคับและมี
ข้อจ ากัดเรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๘.2 สถานที่ตั้งประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์  
 สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  สถานเลี้ยงเด็ก  สถานดูแลผู้สูงอายุ  หรือ 
ผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ  หรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หรือต้องมีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึง
ลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 
 ความในวรรคแรก มิให้ใช้บังคับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อก าหนดท้องถิ่นใช้บังคับและมี
ข้อจ ากัดเรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๘.3 สถานที่ตั้งประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 
 ๘.3.1 สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล 
หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุ
ร าคาญต่อชุมชน  โดยควรมีระยะห่างจากสถานที่ที่กล่าวข้างต้น และแหล่งน้ าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้ 
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 (1) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร น้อยกว่า 50 ตัว ควรมีระยะห่าง ในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 
 (2) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 50-500 ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 200 
เมตร 
 (3) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเกิน 500 ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1,000 
เมตร 
 ๘.3.2 สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์  ตลาดนัดค้า 
สัตว์ตั้งแต่ 5 กิโลเมตร ขึ้นไป 
 ๘.3.3 จัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน  และอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของและ
ต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุม  โดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า  20 เมตรทุกด้านเว้นแต่ด้านที่มี
แนวเขตท่ีดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันตามข้อก าหนดนี้ 
 ๘.3.4 สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่บริเวณท่ีไม่มีน้ าท่วมขัง  

 ๘.4 สถานที่ตั้งประกอบกิจการผลิตเส้นหมี่   ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว  และกิจการอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
 สถานที่ตั้ง ควรห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล  หรือ
สถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และควรอยู่ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือแหล่งที่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น โรงบ าบัดน้ าเสีย  โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ก าจัดมูลฝอย เมรุเผาศพ  สถานที่เลี้ยงสัตว์  
สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ  และสถานที่ที่มีฝุ่นมากผิดปกติอันอาจเป็นแหล่งที่ท าให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้  เป็นต้น  
ยกเว้นจะมีวิธีการป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสม  ทั้งนี้ควรพิจารณาทิศทางลม  เพ่ือป้องกันฝุ่นและกลิ่นเหม็น  จากการประกอบ
กิจการไปยังชุมชนที่อาศัยโดยรอบ 

 ๘.5 สถานที่ตั้งประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 
 ๘.5.1 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องอยู่ห่างจากชุมชน  วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน  โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืนๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน  โดยมี
ระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ น้อยกว่า 500 ตัว ควรมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 30 
เมตร 
 (2) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ 500 -5,000 ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
100 เมตร 
 (3) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ 5,001-10,000 ตัว ควรมีระยะห่างไม่ไม่น้อย
กว่า 200 เมตร 
 (4) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่เกินกว่า 10,000 ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
1,000 เมตร 
 ๘.5.2 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ ไม่มีน้ าท่วมขัง อยู่ห่างจากแหล่งน้ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า 30 เมตร และต้องมีการป้องกันการไหลของน้ าเสียและสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า 
สาธารณะ ในกรณีที่มีการชะล้างของน้ าฝน 

๘.5.3 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก ตลาดนัดค้าสัตว์ปีก อย่างน้อย 
5 กิโลเมตร 
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 ๘.5.4 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องจัดให้มีบริเวณเลี้ยงไก่เป็นสัดส่วน อยู่ห่างจากเขตที่ดิน
สาธารณะหรือที่ดินที่มีเจ้าของ และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า 
15 เมตรทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 9.4.1  
โดยพิจารณาท่ีจ านวนการเลี้ยงไก่ท่ีมีจ านวนมากที่สุดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดขอบเขตระยะห่าง 

 ๘.6 สถานที่ตั้งประกอบกิจการสระว่ายน้ า สวนน้ า สวนสนุก ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสระว่ายน้ าหรื อ
กิจการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน 
 ๘.6.1 สถานที่ตั้ง  ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนน้ าในสระว่ายน้ า เช่น สถานที่
เลี้ยงสัตว์ สถานที่ท้ิงหรือรวบรวมมูลฝอย  เป็นต้น 
 ๘.6.2 ควรมีรั้วหรือก าแพงเพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพ่ือป้องกันไม่ ให้
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้ า ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้ามาบริเวณสระว่ายน้ า 
 ๘.6.3 สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ า รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ต้องอยู่ในที่น้ าท่วมไม่ถึง 
พ้ืนดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย  อยู่ในบริเวณท่ีมีไฟฟ้า  และน้ าประปาเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก 

 ๘.7 กรณีมีประกาศค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขก าหนดไว้  เกี่ยวกับกิจการอ่ืนใดที่เป็น
กิจการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  แม้มิได้น ามาก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ก็ตาม  ให้สามารถน าข้อก าหนดตามค าแนะน าดังกล่าว
มาบังคับใช้ตามข้อบัญญัตินี้ได ้

 ข้อ ๙  สถานประกอบกิจการประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖  ทั้งท่ีเป็นการค้าและไม่เป็นการค้าจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 

(1) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลที่จะท ารางระบายน้ าโสโครกได้อย่างเหมาะสม  ตาม 
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(2) ต้องจัดท ารางระบายน้ า  หรือบ่อรับน้ าโสโครกด้วยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่ 
รั่วน้ าไหลได้สะดวก 

(3) การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางสาธารณะ  หรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
(4) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(5) เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เห็นว่า 

สถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนที่ด้วยวัตถุถาวรเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าซึม  รั่วไหล  หรือขังไว้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ าโสโครก  
หรือท าการก าจัดน้ าโสโครก  ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ า  เครื่องป้องกันกลิ่น  ไอเสีย  
ความกระเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอ่ืนใด  ซึ่งอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(6) ต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่ 
อาศัยของสัตว์น าโรค 

(7) ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการค้านั้น 
(8) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนอันได้สุขลักษณะเพียงพอและต้องแยกมูลฝอยใช้สอยออก

จากมูลฝอยที่ต้องก าจัดหรือท าลายและหากจ าเป็นต้องแยกมูลฝอยและก าจัดโดยวิธีอ่ืน จะต้องได้รับความเห็นชอบหรือ
ด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
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(9) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจ านวนเพียงพอกับจ านวนคนงานที่ท างานอยู่ในสถาน 
ประกอบกิจการนั้น  และต้องอยู่ในท าเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการก าจัดอุจจาระด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
  (10) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ ต้องจัดให้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายแก่ประชาชนและต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
  (11) สถานเกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่งสินค้าซึ่งไม่เป็นการเดือดร้อนร าคาญแก่
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือสัญจรไปมาตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (12) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (13) ต้องประกอบการค้าภายในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต 
  (14) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงวันหรือยุง  และต้องเก็บสิ่งของที่เป็นอาหารให้
มิดชิดอย่าให้หนูเข้ากินได ้
  (15) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าเศษวัตถุแห่งการค้า
นั้นจักใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากละออง  แมลงวัน  และสัตว์อ่ืนๆ 
  (16) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อน 
  (17) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพ่ือให้ได้สุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือค าสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (18) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เข้าตรวจสถานที่  
เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการที่กระท านั้นได้  ในเวลาอันพอสมควรเมื่ อได้รับแจ้งความประสงค์จาก
บุคคลดังกล่าว  

  ข้อ 1๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟ
ส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
   (2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (3) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

  ข้อ 1๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย
และขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 1๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
   (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการ
ท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
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  (2) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน 
   (3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ 1๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

  ข้อ 1๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การ
สะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลอาหาร 

  ข้อ 1๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน และต้องรักษา
ความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด 3  การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ข้อ 1๖ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ 1๗  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
   (1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิง
เบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถาน
ประกอบกิจการนั้น 
   (2) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หมวด 4   การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ 
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

  ข้อ 1๘ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องด าเนินการควบคุมและ
ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
 

หมวด   5   ใบอนุญาต 

 ข้อ ๑๙ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามที่ต้องมี
การควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียว
และส าหรับสถานที่แห่งเดียว   
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 ข้อ 2๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่น
ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(4) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการ 

พิจารณาอนุญาต 
(5) ส าเนาเอกสารสิทธิในที่ดินกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าของที่ดินหรือเอกสารที่แสดงว่า 

เป็นผู้มีสิทธิใช้สถานที่  เช่น ส าเนาสัญญาเช่า  ส าเนาหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สถานที่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่) 

(6) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
ผู้แทนนิติบุคคล  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

(7) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ 
มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

 ข้อ 2๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ครอบคลุมทั้งด้านสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข และด้านความปลอดภัย 
 ข้อ 2๒ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า  สละสิทธิ์ 

 ข้อ 2๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้ง
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้ งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 
แล้วแต่กรณี  

ข้อ 2๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย เท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ตามข้อ 2๐ และข้อ 2๑ ด้วย   
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   ข้อ 2๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ใน
วันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่อ
อายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อย
ละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึ งก าหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน   

 ข้อ 2๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
 ข้อ 2๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ 2๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตนิี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
  (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาต
เดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 ข้อ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 
(1) ให้ประทับตราสีแดง  ค าว่า  “ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบ 

แทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญของ

ใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 
(3) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิม 
ข้อ 3๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 3๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนญุาตต้ังแต่สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่
ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน   
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  ข้อ 3๒  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิด
ค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้
รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี  

 ข้อ 3๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีก
ไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

หมวด 6    บทก าหนดโทษ 
 ข้อ 3๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535    
 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน    มิถุนายน  พ.ศ. 2565  
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) 
                                 (นายชัยวฒัน์    ทองน้อย) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
 
 

เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) พ.อ.อ............................................................... 
                       (ทวี      บุญช่วย) 
                  นายอ าเภอแวงน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565  

 

ล าดับที่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนยีม
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   
 (1) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง    
 1.1 การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ   
 ก.การเลี้ยงตั้งแต่     3 - 10  ตัว 100  
 ข.การเลี้ยงตั้งแต่   11 - 20  ตัว 300  
 ค.การเลี้ยงตั้งแต่  21  ตัวขึ้นไป  500  
 1.2 การเลี้ยงสุกร   
 ก.การเลี้ยงตั้งแต ่ 6 - 20  ตวั 100  
 ข.การเลี้ยงเกินกว่า  20  ตัว  แต่ไม่เกิน  50  ตัว 300  
 ค.การเลี้ยงเกินกว่า  50  ตัวขึ้นไป  500  
 1.3 การเลี้ยงแพะ   
 ก.การเลี้ยงตั้งแต่    11  -  20  ตัว 100  
 ข.การเลี้ยงเกินกว่า  20  ตัว   แต่ไม่เกิน  50  ตัว 300  
 ค.การเลี้ยงเกินกว่า  50  ตัวขึ้นไป  500  
 1.4 การเลี้ยง ห่าน เป็ด ไก่ นก     
 ก.การเลี้ยงรวมกันตั้งแต่ 1 – 100  ตัว 100  
 ข.การเลี้ยงรวมกันตั้งแต่ 101   แต่ไม่เกิน  300 ตัว 300  
 ค.การเลี้ยงรวมกันเกินกว่า  300   ตัวขึ้นไป  500  
 1.5 การเลี้ยงสุนัข    
 ก.การเลี้ยงตั้งแต่ 21   ตัวตัวขึ้นไป 200  
 1.6 การเลี้ยงแกะ     
 ก.การเลี้ยงตั้งแต่ 6 – 20  ตวั 100  
 ข.การเลี้ยงเกินกว่า  20  ตัว  แต่ไม่เกิน  50  ตัว 300  
 ค.การเลี้ยงเกินกว่า  50  ตัวขึ้นไป  500  
 1.7 การเลี้ยงแมว   
 ก.การเลี้ยงตั้งแต่  11  ตัวขึ้นไป 100  
 (2) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม   
 ก.การเลี้ยงไม่เกิน  50  ตัว 300  
 ข.การเลี้ยงเกินกว่า 50  ตัว  500  
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ล าดับที ่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 (3) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธรุกจิอื่นใด   อันมีลักษณะ
ท านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกจิการน้ัน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะ
มีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

  

 ก.สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน     50  ตารางเมตร 100  
 ข.สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่    51 - 100    ตารางเมตร 300  
 ค.สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่    101 - 200  ตารางเมตร 400  
 ง.สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่    201   ตารางเมตรข้ึนไป  500  
2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
 1 การฆ่า หรือช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ

ขายในตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
  

 ก.โดยใช้เครื่องจักร 500  
 ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200  
 (2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์   
 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  
 ข.โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมไม่เกิน 20  แรงม้า 700  
 ค.โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมเกิน 20  แรงม้า 1,000  
 (3) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 1,000  
 (4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 2,000  
 (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง  

กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา
หรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

  

 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  
 ข.โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมไม่เกิน 20  แรงม้า 500  
 ค.โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมเกิน 20  แรงม้า 700  
 6 การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ
ของอาหารสัตว์ 

  

 ก.การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ  5,000  
 ข.การสะสมอาหารสัตว์   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     50  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101-200  ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่    201   ตารางเมตรขึ้นไป  700  
 7 การผลิต  แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 700  
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ล าดับที่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าเย็น  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่าย
อาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

  

 (1)การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  
เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  น้ าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

  

 ก.การผลิต 500  
 ข.การสะสม   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     10  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  11 - 25    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  26 - 50  ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100 ตารางเมตร 700  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 1,000  
 6)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (2) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก ดอง  จากสัตว์ ได้แก่ 

ปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาจ่อม แหนม  หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา 
หอยดอง  น้ าเคย  น้ าบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

  

 ก.การผลิต  การหมัก 700  
 ข.การสะสม   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     10  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  11 - 25    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  26 - 50  ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100 ตารางเมตร 700  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 800  
 6)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  
 (3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก 

ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน 
  

 ก.การผลิต 500  
 ข.การสะสม   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     10  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  11 - 25    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  26 - 50  ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100 ตารางเมตร 700  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 1,000  
 6)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
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ล าดับที่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 (4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก 
บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด  อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธี
อ่ืนใด 

  

 ก.การผลิต 500  
 ข.การสะสม   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     10  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  11 - 25    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  26 - 50  ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100 ตารางเมตร 700  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 1,000  
 6)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (5) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น   
 ก.การผลิต  การหมัก 500  
 ข.การสะสม   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     10  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  11 - 25    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  26 - 50  ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100 ตารางเมตร 700  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 1,000  
 6)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  

เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่
คล้ายคลึงกัน 

  

 ก.โดยใช้เครื่องจักร    
 1).เครื่องจักรประกอบการตั้งแต่   2  -  10  แรงม้า  150  
 2)เครื่องจักรประกอบการตั้งแต่  11  -  20  แรงม้าข้ึนไป  300  
 3)เครื่องจักรประกอบการตั้งแต่   21    แรงม้า 500  
 ข.โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร    
 1)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ไม่เกิน 25  ตารางเมตร   
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  26 - 50  ตารางเมตร 100  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100 ตารางเมตร 300  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่ 101   ตารางเมตรข้ึนไป 500  
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ล าดับที่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 (7)การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ี
คล้ายคลึงกัน 

  

 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     10  ตารางเมตร 200  
 2)สถานทีป่ระกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  11 - 25    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  26 - 50  ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100 ตารางเมตร 700  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 1,000  
 6)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (8) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ   

ขนมอบอื่นๆ 
  

 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200  
 ข.โดยใช้เครื่องจักร  300  
 1).เครื่องจักรประกอบการไม่เกิน 20   แรงม้า  500  
 2)เครื่องจักรประกอบการที่มีก าลังรวมเกิน  20  แรงม้าขึ้นไป  700  
 (9)การผลิต สะสม  หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์   
 ก.การผลิต   500  
 ข.การสะสม   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     10  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  11 - 25    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  26 - 50  ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100 ตารางเมตร 700  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 800  
 6)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  
 (10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์

เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
  

 ก.การผลิต   500  
 ข.การสะสม   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     10  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  11 - 25    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  26 - 50  ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100 ตารางเมตร 700  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 1,000  
 6)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
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ล าดับที่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
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 11 การผลิตไอศครีม   
 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  
 ข.โดยใช้เครื่องจักร  700  
 (12) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ   
 (13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม

ชนิดผงอ่ืนๆ 
  

 (14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา เบียร์ 
ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 

  

 ก.การผลิต   5,000  
 ข.การสะสม   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     50  ตารางเมตร 500  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100    ตารางเมตร 1,000  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 1,500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (15) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 1,000  
 (16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง   
 ก.การผลิต     
 1).ใช้เครื่องประกอบการไม่เกิน  2  แรงม้า  500  
 2)ใช้เครื่องประกอบการตั้งแต่    3 - 20 แรงม้า 1,000  
 3)ใช้เครื่องประกอบการตั้งแต่    21 – 100   แรงม้า 1,500  
 4) ใช้เครื่องประกอบการตั้งแต่    101   แรงม้า ขึ้นไป  2,000  
 ข.การสะสม  การบรรจุ    
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     50  ตารางเมตร 500  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100    ตารางเมตร 1,000  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 1,500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา  

น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 
  

 ก.การผลิต     
 1)โดยไม่ใช้เครื่องจักร 800  
 2)โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมไม่เกิน  20  แรงม้า  1,500  
 3)โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมเกิน  20  แรงม้า  2,500  
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ล าดับที่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 
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 ข.การสะสม  การบรรจุ   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 800  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  
 (18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ

ภาชนะอ่ืนใด 
  

 ก.การผลิต     
 1)โดยใช้เครื่องจักร 1,500  
 2)โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  
 ข.การสะสม  การบรรจุ   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 800  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  
 (19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร   
 ก.การผลิต     
 1)โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  
 2)โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000  
 3)โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมเกิน  20  แรงม้า 2,000  
 ข.การสะสม  การบรรจุ   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  
 (20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม   
 ก.การผลิต   500  
 ข.การสะสม  แบ่งบรรจุ   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     100   ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่ 101 - 200    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 500  
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ล าดับที่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 (21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ   
 ก.การผลิต   500  
 ข.การสะสม  การบรรจุ   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 800  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  
 (22)การแกะตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 300  
 (23) การประกอบห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 500  
 (24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร   
 1).ใช้เครื่องประกอบการตั้งแต่ 5 - 10  แรงม้า  200  
 2)ใช้เครื่องประกอบการตั้งแต่  11 - 20 แรงม้า 500  
 3) ใช้เครื่องประกอบการตั้งแต่   21  แรงม้าขึ้นไป  700  

4 กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

  

 (1) การผลิต โม่ ผสม หรือบรรจุยา   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน     100  ตารางเมตร 500  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200  ตารางเมตร 700  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201 - 300  ตารางเมตร 1,000  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  301   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (2) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น  เครื่องส าอาง

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
  

 1)โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 2)โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  
 (3) การผลิต บรรจุส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี   
 ก.การผลิต   1,000  
 ข. การบรรจุ   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    100  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200    ตารางเมตร 500  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 700  
 (4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 500  
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ล าดับที่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
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หมายเหตุ 

 (5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดต่างๆ 

  

 1)โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200  
 2)ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 700  
 3) ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า  1,000  

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   
 (1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช   
 ก. การผลิต   
 1)โดยไม่ใช้เครื่องจักร 700  
 2)ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,500  
 3) ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า  2,100  
 ข. การสะสม  แบ่งบรรจุ   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51-100    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101   ตารางเมตรข้ึนไป 700  
 (2) การล้าง อบ รม  หรือสะสมยางดิบ   
 ก.การล้าง  อบ รม 3,000  
 ข.การสะสมยางดิบ   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    10  ตารางเมตร 300  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  11 - 25    ตารางเมตร 600  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  26 -50  ตารางเมตร 800  
 4).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน   51-100 ตารางเมตร 1,000  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200    ตารางเมตร 1,200  
 6)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,300  
 (3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือ

แป้งอ่ืนในท านองเดียวกัน 
  

 ก. การผลิต   
 2)ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000  
 3) ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า  1,500  
 ข. การแบ่งบรรจุ   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    100  ตารางเมตร 300  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200    ตารางเมตร 600  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 700  
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 (4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็
ตาม 

700  

 (5) การผลิตยาสูบ   
 1)โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  
 2)ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 800  
 3) ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า  1,500  
 (6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51 - 100    ตารางเมตร 200  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101   ตารางเมตรข้ึนไป 300  
 (7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย   
 ก.การผลิตปุ๋ยเคมี 7,000  
 ข.การผลิตปุ๋ยคอก 700  
 ค.การสะสม   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51-100    ตารางเมตร 200  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  -200  ตารางเมตร 300  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 500  
 (8)  การผลิตเส้นใยจากพืช 300  
 (9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 

ข้าวโพด 
1,000  

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   
 (1) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้

ต่างๆ ด้วยโลหะ หรือแร่ 
  

 ก.โดยใช้เครื่องจักร 700  
 ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 500  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 700  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 1,000  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรขึ้นไป 1,500  
 (2) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่

ได้รับอนุญาตใน 6(1) 
  

 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    25   ตารางเมตร 300  
 2).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่   26 – 50    ตารางเมตร 600  
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 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 800  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 1,100  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรขึ้นไป 1,500  
 (3) การกลึง  เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย

เครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(1) 
  

 ก.การกลึง  แท่นละ 300  
 ข.การตัดโลหะ 700  
 ค.การตี 300  
 ง.การเชื่อม  การประสานโลหะ   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    25  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  26 -50  ตารางเมตร 600  
 3).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน   51-100 ตารางเมตร 1,000  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101 - 200    ตารางเมตร 1,500  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 จ.การอัด  เจาะ  รีดโลหะ    
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 300  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 500  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 1,000  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  หรือ

โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(1) 
  

 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 300  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 800  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 1,000  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่

ได้รับใบอนุญาตใน 6(1) 
  

 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 600  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 800  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 1,000  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (6) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่   
 ก.การท าเหมืองแร่  การสะสมเหมืองแร่ 300  
 ข.การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่  700  



-12- 

ล าดับที่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
 (1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์   
 ก.การต่อ  การประกอบยานยนต์    
 ข.การเคาะ  ปะผุ  พ่นสี  พ่นกันสนิม    
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 200  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 300  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 500  
 (2) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
 ก).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    25  ตารางเมตร 300  
 ข)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   26 - 50    ตารางเมตร 700  
 ค)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51  - 100  ตารางเมตร 1,000  
 ง)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ ยานยนต์  
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

  

 ก).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    25  ตารางเมตร 100  
 ข)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   26 - 50    ตารางเมตร 200  
 ค)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51  - 100  ตารางเมตร 300  
 ง)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตรขึ้นไป 400  
 จ)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 500  
 (4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว้

บริการหรือจ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

  

 ก).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    25  ตารางเมตร 200  
 ข)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   26 - 50    ตารางเมตร 300  
 ค)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51  - 100  ตารางเมตร 600  
 ง)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตรขึ้นไป 7,00  
 จ)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 1,000  
 (5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 300  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 700  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 1,000  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรขึ้นไป 1,500  
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 (6) การผลิต  การสะสม  จ าหน่าย ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่    
 ก.การผลิต   
 ข.การสะสม  การจ าหน่าย    
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 200  
 2)สถานทีป่ระกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 700  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,100  
 ค.การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 600  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรขึ้นไป 800  
 (7) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ    
 ก).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    25  ตารางเมตร 300  
 ข)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   26 - 50    ตารางเมตร 700  
 ค)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51  - 100  ตารางเมตร 800  
 ง)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตรขึ้นไป 1,100  
 จ)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 1,500  
 (8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์    
 ก.การผลิต 700  
 ข. การซ่อม ประกอบ   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    25  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   26 - 50    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51  - 100  ตารางเมตร 600  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตรขึ้นไป 800  
 5)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 1,000  
 ค.การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์   
 1)โดยใช้เครื่องจักร 700  
 2)โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  
 (9) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  
  

 ก).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    25  ตารางเมตร 200  
 ข).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่   26 - 50  ตารางเมตร 300  
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 ค)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 600  
 ง)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 800  
 จ)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,100  

8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ   
 (1) การผลิตไม้ขีดไฟ  1,000  
 (2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร   
 ก.การเลื่อยไม้  การซอยไม้ 500  
 ข.การขัด ไส  เจาะ ขุดร่อง  ท าค้ิว  หรือตัดไม้    
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 500  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 700  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 1,100  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
  

 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 500  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 800  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 1,100  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (4) การอบไม้  1,500  
 (5) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป    
 ก.การผลิต   
 1).โดยใช้เครื่องจักร 800  
 2).โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  
 ข)การสะสม  แบ่งบรรจุธูป    
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 300  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 500  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 700  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,100  
 (6) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย

กระดาษ  
  

 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   51 - 100    ตารางเมตร 500  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  - 200  ตารางเมตร 1,000  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201   ตารางเมตรข้ึนไป 1,100  
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 (7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ  1,500  
 (8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน     
 ก.การเผา   
 ข.การสะสมถ่าน   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    25  ตารางเมตร 300  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   26 - 50    ตารางเมตร 500  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51  - 100  ตารางเมตร 800  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 1,000  

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   
 (1) การประกอบกิจการสปา เพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
  

 (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด   
 ก.การอาบ  อบ นวด 1,000  
 ข.นวดแผนโบราณ 300  
 (3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่

ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  

500  

 (4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ใน 9 (1)  หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

500  

 (5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อ
ให้บริการพักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

  

 1) ห้องพักต่ ากว่า 50  ห้อง  500  
 2) ห้องพักตั้งแต่  51 - 99  ห้อง   1,100  
 3) ห้องพักตั้งแต่  100 ห้องข้ึนไป  1,500  
 (6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้อง

แบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
  

 ก.ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า    
 1)มีห้องพักต่ ากว่า 10  ห้อง   300  
 2)มีห้องพักตั้งแต่  10  ห้องขึ้นไป   500  
 ข.ห้องพัก  อาคารชุดให้เช่า     
 1)มีห้องพักต่ ากว่า 50  ห้อง   500  
 2)มีห้องพักตั้งแต่  51-99  ห้อง   800  
 3) ห้องพักตั้งแต่  100 ห้องข้ึนไป  1,000  
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 (7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  1,000  
 (8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง  

ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
500  

 (9) การประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) 

500  

 (10)การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลดหรือการเล่น
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

1,000  

 (11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

  

 1)สถานประกอบการที่มีเครื่องปรับอากาศ 300  
 2)สถานประกอบการประเภทธรรมดา 100  
 (12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 200  
 (13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 1,000  
 (14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม   
 ก.สวนสนุก   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    100   ตารางเมตร 500  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101    ตารางเมตรขึ้นไป  1,000  
 ข.ตู้เกม  ตู้ละ  50  
 (15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์   
 1)มีคอมพิวเตอร์ไม่เกิน  5  เครื่อง   200  
 2)มีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่  6-15  เครื่อง  300  
 3)มีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่  16  เครื่องขึ้นไป 500  
 (16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ   
 ก.สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 500  
 ข.สนามกอล์ฟ 1,000  
 (17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติทางการแพทย์ การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
500  

 (18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใด ของ
ร่างกาย 

200  

 (19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 

  

 ก.เลี้ยงและดูแลเด็กไม่เกิน  5   คน  100  
 ข.เลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่ 6 - 10   คน  300  
 ค.เลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่ 11 - 15   คน 400  
 ง.เลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่ 16  คนข้ึนไป  500  
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 (20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ   
 ก.เลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุไม่เกิน  5   คน  100  
 ข.เลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ 6 - 10   คน  300  
 ค.เลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ 11 - 15   คน 400  
 ง.เลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ 16  คนขึ้นไป  500  
 (21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับ

ฝากสัตว์ชั่วคราว 
500  

10 กิจการที่เกี่ยวกบัสิ่งทอ   
 (1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วย กี่กระตุก   
 ก.การทอผ้าด้วยกี่กระตุกไม่เกิน  20  กี่  200  
 ข.การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  21 กี่ข้ึนไป 500  

 ค.การทอผ้าด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า   1,000  
 ง.การทอผ้าด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันเกิน  20  แรงม้า   2,000  
 (2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    25  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่   26 - 50    ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51  - 100  ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 1,000  
 (3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร   
 ก.การทอผ้าด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า   200  
 ข.การทอผ้าด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันเกิน  20  แรงม้า   700  
 (4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร   
 ก.การทอผ้าด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า   200  
 ข.การทอผ้าด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันเกิน  20  แรงม้า   500  
 (5) การเย็บ ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร   
 ก.เครื่องจักรตั้งแต่   5 - 10    เครื่อง 100  
 ข.เครื่องจักรตั้งแต่   11 - 20  เครื่อง 200  
 ค.เครื่องจักรตั้งแต่   21         เครื่องข้ึนไป 1,000  
 (6) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืนๆ 1,000  
 (7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ( เครื่องละ)   100  
 (8)การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ   
 ก.โรงงาน 1,000  
 ข.รับจ้างย้อมทั่วไป 200  
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11 กิจการที่เกี่ยวกบัหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถทุีค่ล้ายคลึง   
 (1)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
 1).โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 2).โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  
 (2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร   
 ก.เครื่องจักรที่มีก าลังแรง   5   แรงม้า   300  
 ข.เครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมเกิน 5  แรงม้าแต่ไม่เกิน  20   แรงม้า   500  
 ค.เครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมเกิน  20  แรงม้า   1,000  
 (3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 
  

 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 300  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100  ตารางเมตร 500  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101-200 ตารางเมตร 1,000  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 1,500  
 (4) การสะสม ผสมซีเมนต์  หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด 

โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11.2 
  

 ก.เครื่องจักรที่มีก าลังแรง   5   แรงม้า   200  
 ข.เครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมเกิน 5  แรงม้าแต่ไม่เกิน  20   แรงม้า   500  
 ค.เครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมเกิน  20  แรงม้า   1,000  
 (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 1).โดยใช้เครื่องจักร 500  
 2).โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200  
 (6)  การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ   
 1).โดยใช้เครื่องจักร 500  
 2).โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200  
 (7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน   
 (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม   
 (9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว   
 1).โดยใช้เครื่องจักร 500  
 2).โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200  
 (10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 500  
 (11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 1,000  
 (12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุ

อ่ืนใดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5) 
300  
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ล าดับที ่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโคก้  และสารเคมีต่างๆ   
 (1) การผลิต  สะสม บรรจุ  หรือขนส่งก๊าช    
 ก).การผลิต 3,000  
 ข.การบรรจุ 1,000  
 ค.การสะสม  และการขนส่ง   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  50  ตารางเมตรขึ้นไป 300  
 (2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์  สารตัวท าละลาย   

 ก).การผลิต 700  
 ข.การบรรจุ 500  
 ค.การสะสม  และการขนส่ง   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  50  ตารางเมตรขึ้นไป 300  
 (3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
 ก.การผลิต  การกลั่น 5,000  
 ข.การสะสม  และการขนส่ง   
 1)สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 1,500  
 2)ร้านจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงรายย่อย 500  
 3)ร้านจ าหน่ายก๊าชรายย่อย 200  
 (4)  การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก   
 ก.การผลิต  การกลั่น 5,000  
 ข.การสะสม  และการขนส่ง 700  
 (5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7.1 500  
 (6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  

 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100  ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101-200 ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 1,000  
 (7) การโม่ สะสม หรือบดชัน   
 ก.การโม ่การบดชัน   
 1)โดยใช้เครื่องจักร 2,000  
 2)โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  
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ล าดับที ่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ข.การสะสม     
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100  ตารางเมตร 300  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101-200 ตารางเมตร 500  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 700  
 (8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมส ี   
 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200  
 ข.โดยเครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันไมเ่กิน 20   แรงม้า   50  
 ค.โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันเกิน  20  แรงม้า   1,000  
 (9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   
 ก.การผลิต 3,000  
 ข.การล้างฟิล์มรูปถ่าย   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน   100  ตารางเมตร 500  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101    ตารางเมตรขึ้นไป 1,000  
 (10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 
1,000  

 (11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100  ตารางเมตร 500  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101-200 ตารางเมตร 1,000  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 1,500  
 (12) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
 ก).การผลิต 5,000  
 ข.การบรรจุ 1,000  
 (13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 1,000  
 (14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน

การผลิตดอกไม้เพลิง 
  

 ก).การผลิต 500  
 ข.การสะสม  และการขนส่ง   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 200  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100  ตารางเมตร  500  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101  ตารางเมตรขึ้นไป 1,000  
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ล าดับที ่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 (15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา   
 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100  
 ข.โดยเครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันไมเ่กิน 20   แรงม้า   500  
 ค.โดยใช้เครื่องจักรที่มกี าลังแรงรวมกันเกิน  20  แรงม้า   1,000  
 (16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหนะน าโรค   
 ก.การผลิต 5,000  
 ข.การบรรจุ  ขนส่ง  1,000  
 ค.การสะสม 500  
 (17)การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว   
 ก.การผลิต 1,000  
 ข.การบรรจุ  ขนส่ง  1,000  

13 กิจการอื่นๆ   
 (1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   
 ก.โดยเครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันไมเ่กิน 2   แรงม้า   500  
 ข.โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันเกิน  3  แรงม้าขึ้นไป   1,000  
 (2) การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
  

 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100  ตารางเมตร 200  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101-200 ตารางเมตร 300  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 500  
 (3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน   
 ก.ท าด้วยเครื่องจักร 500  
 ข.ท าด้วยมือ 300  
 (4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร   
 ก.การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว   300  
 ข.การถ่ายเอกสาร  เครื่องละ 50  
 (5)การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100  ตารางเมตร 200  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101-200 ตารางเมตร 300  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 500  
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ล าดับที ่ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 (6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100  ตารางเมตร 200  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101-200 ตารางเมตร 300  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 500  
 (7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปร

สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
  

 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    200  ตารางเมตร 500  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  201 ตารางเมตรขึ้นไป 1,000  
 (8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 500  
 (9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา   
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100  ตารางเมตร 200  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101-200 ตารางเมตร 300  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 500  
 (10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร   
 ก.โดยเครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันไมเ่กิน 2-5   แรงม้า   100  
 ข.โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันตั้งแต่  6-10  แรงม้า  200  
 ค.โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังแรงรวมกันตั้งแต่ 11 แรงม้าขึ้นไป 500  
 (11) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลงหรือสัตว์พาหนะน าโรค 800  
 (12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 100  
 (13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล   
 ก.การผลิต 500  
 ข.การสะสม   การขนส่ง    
 1).สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน    50  ตารางเมตร 100  
 2)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  51-100  ตารางเมตร 200  
 3)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่  101-200 ตารางเมตร 300  
 4)สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ใช้สอย  ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 500  
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ อภ. 1  
 

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 

เขียนที่...................................................... 
 

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

ข้าพเจ้า  [   ] บุคคลธรรมดา     [   ] นิติบุคคล   ชื่อ................................................................... ..........อายุ
.........................ปี สัญชาติ............................ เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี........................................................อยู่บ้าน/
ส านักงานเลขท่ี..............................หมู่ที่.................. ตรอก / ซอย...................................ถนน...............................ต าบล / แขวง
.............................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด..............................โทรศัพท์...................................................โทรสาร
.................................................. โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ดังนี้  

 
 

1. (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่................................... 
ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต...............................
จังหวัด..................................................โทรศัพท์...............................................โทรสาร.............................................................. 
 

2. (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที.่.......................... 
ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต...........................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์……………….................................โทรสาร.............................................................. 
 

 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 
 

1. ชื่อสถานประกอบการ.........................................................................................................................
ประกอบกิจการ................................................................................................. .........ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท...............................................................................................ล าดับที่................................................ก าลังเครื่องจักร
โดยรวม...............................แรงม้า (กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จ านวนห้อง...............................ห้องหรือ
จ านวนที่นั่ง............................ที่นั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว..........................................ตัว)          
จ านวนคนงาน.......................คน  

 
 

2. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่..................................หมูท่ี่.................ตรอก/ซอย.....................................................  
ถนน...................................ต าบล.....................................อ าเภอ........................................จังหวัด....................................... โทร
ศัพท์...................................โทรสาร.....................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่.......................... ตารางเมตร บริเวณ
สถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่......................................ตารางเมตร   ที่ดินบริเวณสถานประกอบการ
เป็นของ........................................................อาคารประกอบการเป็นของ.........................................................................อาคาร
ประกอบการ   [   ]  มีอยู่เดิม [   ]  ก่อสร้างใหม่ ลักษณะของอาคารประกอบการ........................................................(เป็นไม้ 
หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท........................................................ 
.........................................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ.......................................................................................  
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การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ     [   ]  มี      [   ]  ไม่มี      บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  
                   ด้านเหนือ..................................................................................................... .. 
                      ด้านใต.้....................................................................................... ...................  
                      ด้านตะวันออก................................................................................................  
                      ด้านตะวันตก...................................................................... ............................  
 

3. ท างานปกติตั้งแต่เวลา........................น. ถึงเวลา...........................น. รวมวันละ......................ชั่วโมง 
จ านวน......................กะ  วันหยุดงานประจ าสัปดาห์................................................... 
 

4. จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานในสถานประกอบการ รวม...............................คน  
4.1 เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ  .......................................................................คน  
4.2 คนงานชาย..........................คน  คนงานหญิง....................................................คน  
4.3 ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ............................................................................คน  
4.4 ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ...........................................................คน  

. 

5. การผลิต  
5.1 ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ  
วัตถุดิบ                                    ปริมาณการใช้ (ต่อปี)       แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/ห้างร้านของผู้จ าหน่าย)  

5.1.1 .............................................       .............................................       ......................................................... 
5.1.2 .............................................       .............................................       ......................................................... 
5.1.3 ............................................        .............................................       ......................................................... 
5.1.4 ............................................        .............................................       ........................................................ 
5.1.5 .............................................       .............................................       ........................................................ 

5.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย  
                    ผลิตภัณฑ์                        ปริมาณการผลิต (ต่อปี)     การจ าหน่าย(ระบุสถานที่จ าหน่าย)  
5.2.1 .............................................       .............................................       ......................................................... 
5.2.2 .............................................       .............................................       .........................................................  
5.2.3 .............................................       .............................................       .........................................................  
5.2.4 .............................................       .............................................       .........................................................  
5.2.5 .............................................       .............................................       .........................................................  

5.3 วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได้ ) (ถ้ามี)  
                  วัตถุผลพลอยได้                 ปริมาณวัตถุผลพลอยได้             จ าหน่ายได ้/ จ าหน่ายไม่ได้  
5.3.1 .............................................       .............................................      ........................................................ 
5.3.2 .............................................       .............................................      ....................................................... 
5.3.3 .............................................       .............................................     ......................................................... 
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5.4 อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จ านวน)  
5.4.1 ...............................................     ขนาด................................แรงม้า     จ านวน.............................เครื่อง  
5.4.2 ...............................................     ขนาด................................แรงม้า     จ านวน.............................เครื่อง  
5.4.3 ...............................................     ขนาด................................แรงม้า     จ านวน.............................เครื่อง  

6. การควบคุมมลพิษ  
6.1 มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ าเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมาณ ) (ถ้าม)ี  
............................................................................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ..........................................................................................
................................................................................................... ................................................................... . 
6.2 การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่ง
ปฏิกูล)  
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... ................................................................................  

7. มาตรการป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงาน / คนงาน  
.......................................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................. ..................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 

8. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
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9. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และที่ตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นให้แสดงทุกชั้น) รวมทั้งท่ี

พักของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
10.1 รายละเอียดกระบวนการผลิต  

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ..................................................................  
11. หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาค าขออนุญาต  

[   ] 11.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)  
[   ] 11.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
[   ] 11.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ  
[   ] 11.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติ                  
               บุคคล  (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
[   ] 11.5 หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้อง                   

               ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

[   ] 11.6 หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มี            
               กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)  
[   ] 11.7 หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ        
               และผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)  
[   ] 11.8 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
[   ] 11.9 อ่ืน ๆ (ระบุ).........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................  

 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

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

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


