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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2564 

 
 

หลักการ 
 

ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2544 
 
  

เหตุผล 
 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้มีการออกข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2544  ซึ่งข้อบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม จึงทำให้
ข้อบัญญัติไม่เป็นปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้มีการยกเลิกข้อบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างฉบับใหม่ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน เพราะการดำเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมนั้น สมควรกำหนดประเภทของกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพให้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปสำหรับให้          
ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นแทนฉบับเดิม 
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ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2564 

----------------------------------------------- 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควร ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขต 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับท่ี5) พ.ศ.2546 
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓  มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์และอำเภอบ้านลาด จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ต้ังแต่วันถัดจากประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2544 

  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
    “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  

“ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น               
ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  
   “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของ
สถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ำ” หมายความว่า สภาวะของน้ำท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการ ของสถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางความส่ันสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิด
จากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 
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“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มวลสารหรือ
ส่ิงอื่นใด ท่ีปนเป้ือนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจ
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  ข้อ5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และ
ให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ6 ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีการ 

ควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์เล้ียง 
(๑.1) การเล้ียงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง 
(1.2) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน 

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(2.๑) การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย

ในตลาดสด          
(2.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์  
(2.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หรือช้ินส่วนสัตว์ ท่ียังมิได้แปรรูป 
(2.๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
(2.๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 

หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร  
(2.๖) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือกระทำอื่น 

ใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
   (2.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  

๓ . กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ำด่ืม ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร        
การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

(3.1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว 
น้ำจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ   
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(3.2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมักดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ หอยดอง น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ี
คล้ายคลึงกัน 

(3.3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น  

(3.4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด   

(3.5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
(3.6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ่น

เส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
(3.7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเก็ตต้ี พาสตาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  
(3.8) การผลิตขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่น ๆ  
(3.9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์ 
(3.10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(3.11) การผลิตไอศกรีม 
(3.12) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(3.13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ 
(3 .14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์  

น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 
(3.15) การผลิตน้ำกล่ัน น้ำบริโภค น้ำด่ืมจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 
(3.16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 
(3.17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช ผัก 

ผลไม้ เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
(3.18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารแบ่งบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่น

ใด 
(3.19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
(3.20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเช่ือม 
(3.21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะเซ 
(3.22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
(3.23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(3.24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาด 

(4.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม หรือบรรจุยา 
(4.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอางต่าง ๆ รวมท้ัง

สบู่ท่ีใช้กับร่างกาย 
(4.๓) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
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(4.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
(4.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ 
 
๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(5.1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช 
(5.2) การล้าง การอบ การรม หรือการสะสมยางดิบ 
(5.3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ 

ในทำนองเดียวกัน 
(5.4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
(5.5) การผลิตยาสูบ 
(5.6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช  
(5.7) การผลิต การสะสม หรือแบ่งบรรจุหรือวัสดุท่ีนำไปผลิตปุ๋ย 
(5.8) การผลิตเส้นใยจากพืช 
(5.9) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 

ข้าวโพด 
๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

(6.1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆด้วย
โลหะหรือแร่ 

(6.2) การถลุง การหลอม หรือการหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต
ใน 6 (1) 

(6.3) การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน  การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต 6(1) 

(6.4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกิจการใน 6 (1) 

(6.5) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการท่ี
ได้รับใบอนุญาต 6 (1) 

(6.6) การทำเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 

๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(7.1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(7.2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(7.3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(7.4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ

จำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(7.5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(7.6) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(7.7) การจำหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
(7.๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 
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(7.๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ

ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
 
8. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
(8.1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(8.2) การเล่ือย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทำค้ิว หรือการตัด

ไม้ด้วยเครื่องจักร 
(8.3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จาก

ไม้ หวาย ชานอ้อย 
(8.4) การอบไม้ 
(8.5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
(8.6) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
(8.7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
(8.8) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

 9. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ      
 (9.1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (9.2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด        
 (9.3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ ท่ีได้รับ

ใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (9.4) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (9.5) การประกอบการกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการ

พักช่ัวคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน 
 (9.6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ

กิจการอื่นในทำนองเดียวกัน 
 (9.7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (9.8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือ

ตู้เพลง การแสดงอื่น ๆในทำนองเดียวกัน 
 (9.9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่

เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑) 
 (9.10) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆใน

ทำนองเดียวกัน 
 (9.11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 (9.12) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกำลังกาย 
 (9.13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก 
 (9.14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 
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 (9.15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
 (9.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (9.๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์

หรือส่ิงแวดล้อม 
 (9.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
 (9.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
 (9.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
 (9.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 

 10. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
 (10.1) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือ การทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
 (10.2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
 (10.3) การปั่นฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
 (10.4) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 
 (10.5) การเย็บผ้า ปักผ้า หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
 (10.6) การพิมพ์ผ้า หรือส่ิงทออื่น ๆ 
 (10.7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 (10.8) การย้อม ฟอก การกัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่นๆ 

 11. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 (11.1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (11.2) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
 (11.3) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุ ท่ี

คล้ายคลึง 
 (11.4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ 

บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  
 (11.5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 (11.6) การเล่ือย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ 
 (11.7) การผลิตชอล์ก ปูนพาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
 (11.8) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ในใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
 (11.9) การผลิต ตัด บด กระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 (11.10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
 (11.11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
 (11.๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 

ยกเว้นกิจการท่ีได้รับอนุญาต ๖.๕ 

12. กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเล่ียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  
 (12.1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัว

ทำละลาย 
 (12.2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
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 (12.3) การผลิต กล่ัน สะสม หรือขนส่งปิโตรเล่ียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 (12.4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
 (12.5)  การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตในข้อ 7.1 
 (12.6) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์

ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 (12.7) การโม่ สะสม การบดชัน 
 (12.8) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 
 (12.9) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (12.10) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ี

คล้ายคลึง 
 (12.11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 (12.12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (12.13) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 
 (12.14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน

การผลิตดอกไม้เพลิง 
 (12.15) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
 (12.16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค 
 (12.17) การผลิต การบรรจุ การบรรจุกาว 

 13. กิจการอื่นๆ 
 (13.1) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (13.2) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (13.3) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 (13.4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
 (13.5) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 (13.6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (13.7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อนำไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
 (13.8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 
 (13.9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
 (13.10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
 (13.๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค 
 (13.๑๒) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
 (13.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
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ข้อ 7 ผู้ดำเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องดำเนินการให้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎ กระทรวง และประกาศกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

สถานประกอบกิจการท่ีต้ังอยู่ในท้องท่ีท่ีกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย การ
ควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบ
กิจการท่ีมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี  

                                    หมวด 2 

      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ดำเนินกิจการ                                                                                
                   และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

                                      ส่วนท่ี 1 

                สถานท่ีต้ัง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องต้ังอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา 
สถานเล้ียงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานท่ีอื่นใดท่ีต้องมีการคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มี
ระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของสถาน
ประกอบกิจการ 

การกำหนดสถานท่ีอื่นใดเพิ่มเติม การกำหนดระยะห่าง และการกำหนดให้มีระบบป้องกันตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน 

ข้อ 9 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องเป็นอาคารท่ีมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมท่ีจะ 
ประกอบกิจการท่ีขออนุญ าตได้ตามกฎหมายว่า ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ี เกี่ ยวข้อ ง  
  ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน ให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

ข้อ 10 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และระบายอากาศ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑1 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนท่ี 
กำหนดในกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ใน
สภาพท่ีถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน 

 ข้อ ๑2 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกำจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและ 

ปริมาณของมูลฝอย รวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่
เสมอ 
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 (๒) ในกรณีท่ีมีการกำจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเป้ือนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือส่ิงอื่นท่ีอาจมีอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจะต้องดำเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑3 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ำท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให ้
มีการระบายน้ำหรือการดำเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ หรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

ในกรณีท่ีมีน้ำท้ิงหรือน้ำเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการ
ดำเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการนั้นต้องดำเนินการตามท่ีกฎหมาย
ดังกล่าวกำหนด 

ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนด
สถานประกอบกิจการท่ีต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑4 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ  ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑5 สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือห้องครัวท่ีจัดไว้สำหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดำเนินการให้ถูกตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ท้ังนี้ 
ตามข้อกำหนดท้องถิ่น 

ข้อ ๑6 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางส่ิงของให้มีระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน  
และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุ
รำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ำด่ืมสะอาดท่ีมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำ
บริโภคของกรมอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมท้ังจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำด่ืมท่ีสะอาดและ
ปราศจากส่ิงปนเป้ือนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานท่ีต้ังน้ำด่ืมและลักษณะการนำน้ำมาด่ืมต้องไม่เกิด
การปนเป้ือนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ ๑8 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ำใช้และปริมาณท่ีมีคุณภาพเหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจการนั้น ๆ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงน้ำท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 

                                      ส่วนท่ี 2 
           ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุรำคาญ 

ข้อ ๑9 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ข้อ 20 เมื่อสถานประกอบกิจการท่ีมีการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องมีสถานท่ีท่ี 
ปลอดภัยสำหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือส่ิงของท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตาม
กฎหมาย ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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ข้อ ๒1 สถานประกอบกิจการท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือ 
ส่ิงอื่นใด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีท่ีชำระร่างกายฉุกเฉิน และท่ีล้างตาฉุกเฉินตามความจำเป็น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒2 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรท่ีมีสภาพท่ีปลอดภัยสำหรับ 
การใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดต้ังในลักษณะท่ีแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย โดยมีระบบป้องกันอันตราย 
และป้ายคำเตือนหรือคำแนะนำในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้น ท้ังนี้การจัดวางหรือการ
จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงานและต้องมีการดูแล 
ตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา   

ข้อ ๒3 สถานประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
  ในกรณีจำเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ปฎิบัติหรือผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒4 สถานประกอบกิจการใดท่ีประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ  
มลพิษทางน้ำ มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความส่ันสะเทือน ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมี
หรือวัตถุอันตรายจะต้องดำเนินการควบคุมป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้องประสบกับเหตุนั้น 
  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
ในการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้องประสบกับเหตุนั้น  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                     หมวด 3 
                                                             ใบอนุญาต 

ข้อ ๒5 เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการ
ท่ีต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะท่ีเป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีกำหนดไว้โดยท่ัวไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานท่ีแห่งเดียว 
ข้อ ๒6 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะท่ีเป็นการค้า

จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆระบุ....) 
(2) สำเนาเอกสารสิทธิของของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
(3) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดสิงปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไป

กำจัดท่ีอื่น) 
(4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (กรณีท่ีกฎหมาย

กำหนด) 
(5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 
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(6) ใบมอบอำนาจ (กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 
(7) หลักฐานอื่นท่ีจำเป็น 

ข้อ ๒7 เมื่อได้รับคำขออนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 
ความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึก
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่น
คำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กำหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำส่ัง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกำหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง ก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง 

ข้อ 28 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการ 
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ 29 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย 
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ 30 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ ๓1 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตาม
แบบทท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ใบกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
อนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓2 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอำนาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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ข้อ ๓3 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(1)  ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุผลท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน 

ข้อ ๓4 คำส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำส่ังดังกล่าว ให้ส่งคำส่ังโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้คำส่ังนั้นไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ผู้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีคำส่ังไปถึง หรือวันปิดคำส่ัง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓5 ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 

                                      หมวด 4 
                             ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ ๓6 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไว้               
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต สำหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
สำหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ท่ีกำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะ
ได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน                 
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังให้ ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน    

ข้อ ๓7 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลถ้ำรงค์ 

 
 
                                      หมวด 5 
                                   บทกำหนดโทษ 

ข้อ  38  ผู้ใดฝ่าฝืนคำส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ี
กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ประกาศ  ณ  วันท่ี  4 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2564 
 
 
 

         (ลงช่ือ) ………………………………………….. 
                                      ( นายสำฤทธิ์ อบแย้ม ) 
                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 
 

เห็นชอบ 
 
ว่าท่ีร้อยเอก………..………………………………….. 
          (นายสมศักดิ์     ไชยมณี) 
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน 

นายอำเภอบ้านลาด 
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      เขียนท่ี …………………………………..........….. 
 
    วันท่ี ………. เดือน………………........…..พ.ศ……..…… 
 

ข้าพเจ้า ………………..............................………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………. หมู่ท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………….............……………. ถนน ……………….............………….. 
แขวง/ตำบล ………………………. เขต/อำเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …….....................…………. 
…………………………………….. จังหวัด …………….............…………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………....................………... 

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(  )  สถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………................………………………………..…… 
      โดยมีพื้นท่ีประกอบการ …………...................………  ตารางเมตร 
(  )  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท ………………………..………..................………………………………………. 
      ………………..........……. มีคนงาน ……….......…. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ……………….  แรงม้า 
(  )  กิจการตลาด ท่ีมีการจำหน่าย …………........……….. ( เป็นประจำ/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด ) 
(  )  กิจการจำหน่ายสินค้าในท่ี/ทางสาธารณสุข  จำหน่ายสินค้าประเภท …………………………..……….........………… 
   ณ บริเวณ ……………………………....................…. โดยวิธีการ …………………………………………......…………………….. 
(  )  กิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ ประเภท 
    เก็บขนส่ิงปฏิกูลโดยมีแหล่งกำจัดท่ี …………………............................………………………................…….                
    เก็บขนและกำจัดส่ิงปฏิกูล โดยมีระบบกำจัดอยู่ท่ี  .……………………………………..............……………… 
     เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งกำจัดท่ี   ….…………………...........................................………………………. 

   เก็บขนและกำจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกำจัดท่ี ………………………………………………….…...............…….. 
(  )  กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้แก่................……...................................………………… 
................................................................................................................................................................................. 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………….......................................................................……………………………… พร้อมคำ
ขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 

1)  สำเนาบัตรประจำตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
2)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  คือ          
     3.1  .……………………………………………………………………………………           
     3.2  ……………………………………………………………………………………. 

     
 
 
 

 

แบบคำขอรับใบอนุญาต 
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( ด้านหลังคำขอรับใบอนุญาต ) 
 

แผนผังแสดงท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกำหนดเงื่อนไขดังนี้........................................... ………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………...................................………………………………….. 
(  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ ……………………………………………………….........…………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………….............................………………………………………….. 

 
   ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    ( ……………………………….. ) 
   ตำแหน่ง ………………………………….. วันท่ี…../………/…….. 
 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

                     ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                      ( ……………………………….. ) 
  ตำแหน่ง ………………………….. วันท่ี…../………/…….. 
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      เขียนท่ี …………………………………….. 
    วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ…..........……… 
 

ข้าพเจ้า ……………………...................................……………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………. หมู่ท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………..............……. ถนน ……………..............…………….. 
แขวง/ตำบล ………….......………. เขต/อำเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………...................……. 
…………………………………….. จังหวัด ……………….....………… หมายเลขโทรศัพท์ ………….………............................... 
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ……………………..........….ตามใบอนุญาตเล่มท่ี …….................…. 
เลขท่ี ….............……/……....................…ออกให้เมื่อวันท่ี ……….…. เดือน ………..…….........…… พ.ศ…................……
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) …………….…............………..พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  
ดังนี้คือ 1)  สำเนาบัตรประจำตัว …………………..….............……….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
         2)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
         3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  คือ        
               3.1  .…………………………………………………………………………………… 
               3.2  ……………………………………………………………………………………. 
         4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
   ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
    ( ……………………………. ) 

 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   
    (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ  ……….…………… 
…………………………………………………………………………. 
( ลงช่ือ ) …………..……………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      ( ……………………………….. ) 
   ตำแหน่ง …………………… วันท่ี……..../……………/……….. 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  

    (  )   อนุญาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 ( ลงช่ือ ) ………………………………………………….  
             ( …………………………………………….. )          
ตำแหน่ง …………………..……………………………….              
วันท่ี……….../…………………..……/………………….. 

  
 
 
 
 

แบบคำขอต่ออายใุบอนุญาต 
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ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มท่ี ………….เลขท่ี ………./………… 

 
  อนุญาตให้ ………………………………................……….สัญชาติ………..อยู่บ้านเลขท่ี.............…….  
หมู่ท่ี …………….. ตรอก/ซอย ………………………………...............…….. ถนน ….....................…………….………….. 
ตำบล/แขวง ……………………..........… อำเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ……..........……… 
 ข้อ 1) ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท …………………….........…………………………… 
………………………............……… โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า ………………………...........................………...…..  
ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี.............…. หมู่ท่ี …………. ตรอก/ซอย ……………………….….. ถนน ……………………………………. 
ตำบล/แขวง ……………………… อำเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ..…..................………… 
โทรสาร …..……………… มีพื้นท่ีประกอบการ ……....… ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังขนาด….…..…. แรงม้า 
จำนวนคนงาน …...... คน ท้ังนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ……….บาท (……….......................….………… )  
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี ….............. เลขท่ี …….......... ลงวันท่ี …....... เดือน …………… พ.ศ………….. 
 ข้อ 2) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกำหนดไว้ในข้อกำหนดท้องถิ่น (ข้อบัญญัติ 
/ข้อบังคับสุขาภิบาล/ข้อบังคับตำบล/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ) 
 ข้อ 3) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

3.1  …………………………………………………………........................................……………………………..
           3.2  ……………………………………………………………….....................................…………………………... 
                    3.3  …………………………………………………………....................................……………………………….... 
                 ……………………………………………………………………………….………………………………………….... 
                 .........................................................................………………………………………………………..… 

 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันท่ี …...…. เดือน ……………………….พ.ศ…….....…. 

 
ออกให้ ณ วันท่ี …….… เดือน ………………………..พ.ศ……………. 
 

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

                   ตำแหน่ง ………………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 

 
หมายเหตุ   อัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละกิจการควรพิจารณากำหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม  เช่น 

ขนาดพื้นท่ี จำนวนส่ิงของ ขนาดความเส่ียง ดังตัวอย่างในตารางกลุ่ม ๑(๑) และกลุ่ม ๒(๑) เป็นต้น 

ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

 (๑) การเล้ียงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง 
           ๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก อาทิเช่น ม้า โค กระบือ แพะ หมู ฯลฯ 

ก. ต้ังแต่ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 
ข. ต้ังแต่ 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 
ค. ต้ังแต่ 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 
ง. ต้ังแต่ 100 ตัวขึ้นไป                                                    

            ๑.2) การเล้ียงสัตว์ปีก อาทิเช่น ห่าน เป็ด ไก่ ฯลฯ  
ก. ต้ังแต่ 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว                                                                                              
ข. ต้ังแต่ 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว                               
ค. ต้ังแต่ 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,500 ตัว                              
ง. ต้ังแต่ 1,500 ตัวขึ้นไป                                               

           ๑.3) การเล้ียงสัตว์น้ำทุกประเภท 
ก. บ่อเล้ียงขนาดต้ังแต่  50  ตารางเมตร  
    แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
ข. บ่อเล้ียงขนาดเกิน  100  ตารางเมตร 
    แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
ค. บ่อเล้ียงขนาดเกิน  200  ตารางเมตร 

           ๑.4) การเล้ียงสัตว์เล้ือยคลานอื่นๆ  
ก. ต้ังแต่ 1 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 
ข. ต้ังแต่ 100 ตัวขึ้นไป 

           ๑.5) การเล้ียงแมลงทุกประเภท  
ก. บ่อเล้ียงขนาดต้ังแต่  20  ตารางเมตร  
    แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
ข. บ่อเล้ียงขนาดเกิน  50  ตารางเมตร 
    แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
ค. บ่อเล้ียงขนาดเกิน  100  ตารางเมตร 

            1.6) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอานม 
ก. ต้ังแต่ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 
ข. ต้ังแต่ 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 
ค. ต้ังแต่ 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 
ง. ต้ังแต่ 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
 (2) กิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนอง

เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ท้ังนี้
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็
ตาม 

1,000 

2 กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๑) การฆ่าหรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ
ขายในตลาด 
         ๑.๑) การฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัว สุกร เป็นต้น 
                ๑.๑.๑)  จำนวนต้ังแต่ 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 
                ๑.๑.๒)  จำนวนต้ังแต่ 20 ตัวขั้นไป 
         ๑.๒) การฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ไก่ เป็ด เป็นต้น 
                ๑.๒.๑)  จำนวนต้ังแต่ 50 ตัวแต่ไม่เกิน 200 ตัว 
                ๑.๒.๒)  จำนวนต้ังแต่ 200 ตัวขึ้นไป 
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
(๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูก เขาหนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก 
เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอื่นใดต่อสัตว์
หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 

 
 
 
 

500 
1,000 

 
500 

1,000 
1,000 
1,000 
500 
500 

 
 

1,000 
 
 

500 
3  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ำด่ืม ยกเว้นในสถานที่จำหน่าย

อาหาร การเร่ขาย    การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ 
เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว น้ำจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ 
ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา 
หอยดอง น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆท่ีคล้ายคลึงกัน 
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก 
ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น 
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก 
บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา วิธีอื่นใด 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
 (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 

       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย 
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
ท่ีคล้ายคลึงกัน 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่น ๆ 
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
สัตว์ 
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(๑๑) การผลิตไอศกรีม 
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืม
ชนิดผงอื่น ๆ 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ 
ไวน์ น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 
(๑๕) การผลิตน้ำกล่ัน น้ำบริโภค น้ำด่ืมจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 
(๑๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำ
จากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะ
อื่นใด 
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอื่นใด 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเช่ือม 
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้อง
เย็น 
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองสำอาง 

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
         ก. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 
         ข. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
         ค. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง รวมทั้ง
สบู่ท่ีใช้กับร่างกาย 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๓) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดต่าง ๆ 
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5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร    

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช  
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
 (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช 
หรือแป้งอื่น ๆในทำนองเดียวกัน 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็
ตาม 
         ก. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 15 แรงม้า 
         ข. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 40 
แรงม้า 

           ค. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 40 แรงม้า ขึ้นไป 
(๕) การผลิตยาสูบ 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีนำไปผลิตปุ๋ย 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
 (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 

(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 
ข้าวโพด 
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6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่      

(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง 
ๆ ด้วยโลหะหรือแร่     
          ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 
          ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า 
แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
          ง. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
(๒) การถลุงแร่ การหลวม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖(๑) 
          ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 
          ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า 
แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
          ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖(๑) 
          ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 
          ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า 
แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
          ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖(๑) 
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖(๑) 
          ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 
          ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า 
แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
          ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
          ง. การขัด การล้าง ด้วยสารเคมี หรือวิธีการอื่น 
(๖) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร ่
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7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
 (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า 

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
         ก. รถจักรยานยนต์ สามล้อเครื่อง 
         ข. รถยนต์ เรือกล เรือกลไฟ 
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมี
ไว้บริการหรือจำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(๖) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อมหรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗) การจำหน่าย ซ่อม ปะเช่ือมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
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8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ      
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ     
(๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
         ก. ด้วยแรงงาน 
         ข. ด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร ไม่เกิน 25 แรงม้า          
         ค. ด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร 25 แรงม้าขึ้นไป 
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จส่ิงของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
(๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วย
กระดาษ 
         ก. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 
         ข. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 
แรงม้า 
         ค. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป 
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
          ก. ไม่เกิน 20 กระสอบ 
        ข. ต้ังแต่ 20 กระสอบข้ึนไป แต่ไม่เกิน 40 กระสอบ 
        ค. เกินกว่า 40 กระสอบข้ึนไป 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ        

(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ี
ได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่
เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อ
ให้บริการพักช่ัวคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี
ค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน 
          ก. ไม่เกิน 20 ห้อง 
          ข. เกินกว่า 20 ห้องแต่ไม่เกิน 50 ห้อง 
          ค. เกินกว่า 50 ห้องขึ้นไป 
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่ง
เช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเงง็ ดิสโกเธค 
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑) 
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่น
อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ใน
บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๒) การะประกอบกิจการสถานท่ีออกกำลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกาย 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
 (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของ

ผู้รับบริการ 
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้บริการ 
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝาก
สัตว์ชั่วคราว 
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10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ       

(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
         ก. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 10 กี่ 
         ข. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกินกว่า 10 กี่ขึ้นไป 
         ค. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
         ก. ต้ังแต่ 6 เครื่อง แต่ไม่เกิน 10 เครื่อง 
         ข. ต้ังแต่ 10 เครื่องขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เครื่อง 
         ค. ต้ังแต่ 20 เครื่องขึ้นไป 
(๖) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่น ๆ 
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ 
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11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
          ก. โดยใช้เครื่องจักร 
          ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุ
ท่ีคล้ายคลึง 
          ก. โดยใช้เครื่องจักร 
          ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด 
ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ
ใบอนุญาตใน ๑๑(๒) 
          ก. ไม่เกิน 5,000 กก. (5 ตัน) 
          ข. เกินกว่า 5,000 กก. ข้ึนไป 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
          ก. โดยใช้เครื่องจักร 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
           ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม 
(๙) การผลิต ตัด บด กระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือ
วัตถุอื่นใดยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖(๕) 
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12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมี
ต่าง ๆ       
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสาร
ตัวทำละลาย 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
          ก. การผลิตแก๊ส 
          ข. การสะสมแก๊สไม่เกินกว่า 100 ตารางเมตร 
          ค. การสะสมแก๊สเกินกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป 
          ง. ปั๊มแก๊ส 
(๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗(๑) 
(๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
          ก. ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ 2 แรงม้าขึ้นไป 
          ข. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 2 แรงม้า 
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
(๘) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
 (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค 
          ก. การสะสมยาฆ่าแมลงและสารกำจัดศัตรูพืช 
          ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ค. โดยใช้เครื่องจักร 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
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13 กิจการอื่น ๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
         ก. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน 2 แรงม้า 
         ข. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 
แรงม้า 
         ค. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป 
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
         ก. โดยใช้เครื่องจักร 
         ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อนำไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค 
(๑๒) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
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