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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนากอก
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนากอก วาดวยควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไ ขเพิ่ม เติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนากอกโดยความเห็ น ชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนากอก
และนายอําเภอนิคมคําสรอย จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนากอก เรื่อง ควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนากอกตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีอ่ อกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
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“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอัน เกิด จากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางแสง” หมายความวา สภาวะของแสงอันเกิด จากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางความรอน” หมายความวา สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“ของเสียอันตราย” หมายความวา มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรือสิ่งอื่นใด ที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจาการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลนากอก
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตัง้ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัตหิ นาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจขององคการ
บริหารสวนตําบลนากอก ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนากอกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆ า หรื อ ชํ า แหละสั ต ว ยกเว น ในสถานที่ จํ า หน า ยอาหาร เร ข าย
หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับ อาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
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(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู
ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืช อยางอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ ง บรรจุ เอทิ ล แอลกอฮอล สุ ร า เบีย ร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
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(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุป กรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิต ภัณฑ
ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง

หนา ๗๙
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๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะ หรือแร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ อม การปรั บ แตง เครื่อ งยนต เครื่ องจัก ร เครื่อ งกล ระบบไฟฟ า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง
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๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ
จากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๙ (๑) หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุด ใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัด ใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตน รํา รําวง รองเง็ง ดิสโก เทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิ จ การสระว า ยน้ํ า หรื อ กิ จ การอื่ น ๆ ในทํ า นองเดี ย วกั น
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๑๐) การประกอบกิจการเลน สเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลน อื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง

หนา ๘๒
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๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง
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การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแหง
การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุคลายคลึง
การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)

การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหนะนําโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง
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ขอ ๗ ผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองควบคุมภายในทองถิ่นตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานประกอบกิ จ การที่ ตั้ ง อยู ใ นท อ งที่ ที่ ก ฎหมายว า ด ว ยการผั ง เมื อ งหรื อ กฎหมายว า ด ว ย
การควบคุ ม อาคารมี ผ ลใช บั ง คั บ สถานประกอบกิ จ การที่ เ ป น โรงงานตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงาน
หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
หมวด ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ ไปสําหรับใหผดู ําเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานทีท่ ี่ใชดําเนินกิจการ
และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ
สวนที่ ๑
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตัง้ อยูหา งจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก
สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ตองมีการคุมครองสุขภาพของประชาชน
เปนพิเศษ ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน หรือจะตองมีระบบปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม
ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน ใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง และการระบายอากาศ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาด ใหอยูในสภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๑๒ สถานที่ประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ
ของมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหมีน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดใหมี
การระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ๆ ดวยวิธีที่เหมาะสมเพื่อไมกอใหเกิดความเดือนรอนรําคาญ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง
ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ สถานประกอบกิจการนั้นตองดําเนินการตามที่กฎหมายดังกลาวกําหนด
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหนะนําโรค
ใหถูกตองตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหารหรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงานตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ที่กําหนดตามขอบัญญัติทองถิ่นรวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ เรียบรอย ปลอดภัย เปนสัดสวน
และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและไมกอใหเกิด
เหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดที่มคี ุณภาพไมต่ํากวาเกณฑคุณภาพน้ําบริโภค
ของกรมอนามัยสําหรับผูป ฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่ม
ตองไมเกิดการปนเปอนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําใชที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมตอการประกอบกิจการนัน้ ๆ
ทั้งนี้ ไมรวมถึงน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต
สวนที่ ๒
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปองกันเหตุรําคาญ
ข อ ๑๙ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํ า งานและปฏิ บั ติ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
ข อ ๒๐ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตราย ต อ งมี ส ถานที่
ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวของ

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ขอ ๒๑ สถานประกอบกิจการที่ผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ตองจัดใหมีที่ชําระรางกายฉุกเฉิน และที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปน
และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๒ สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการและตองมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย
โดยมี ร ะบบป อ งกั น อั น ตรายและป า ยคํ า เตื อ นหรื อ คํ า แนะนํ า ในการป อ งกั น อั น ตรายจากอุ ป กรณ
เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัด วางหรือการจัดเก็บ อุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร
ตองเปน ระเบียบไมกีด ขวางทางเดินและการปฏิบัติงานและตองมีการดูแลตรวจสอบและบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
ขอ ๒๓ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๔ สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความรอน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย
หรือมีการใชสารเคมี หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ
หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ขอ ๒๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง
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๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะเปน ผูดําเนิน กิ จการที่ต องมีการควบคุม ภายในทองถิ่น ในลักษณะ
ที่เปนการคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิน่ ประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ ๒๗ ผูเมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น
ให จั ด ทํ า บั น ทึ ก ความบกพร อ งและรายการเอกสารหรื อ หลั ก ฐานยื่ น เพิ่ ม เติ ม ในระยะเวลาที่ กํ า หนด
โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ง ไมอ นุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในขอบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป น ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ไม อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม อ าจมี คํ า สั่ ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
ยังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ขอ ๒๘ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตต อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห า วั น (หรื อ ตามที่ เ ห็ น สมควร)
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู กต อ งตามบทแหง พระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๔ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนัง สือแจง ใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๓๕ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียม
ที่กํา หนดไวท ายข อบัญ ญัติ นี้ในวัน ที่ มารั บ ใบอนุญ าตสําหรับ กรณีที่ เปน การขอรับ ใบอนุ ญ าตครั้ง แรก
หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียม
ที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม
ครั้งตอไป
ในกรณี ที่ ผู มี ห น า ที่ ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค า งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มติ ด ต อ กั น
เกินกวาสองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๓๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น

เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
ขอ ๓๘ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่
กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุพด คํานนท
นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก

บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนากอก
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่ม
๑

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๑.๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง หรือการอนุบาล ม้า โค กระบือ
(๑.๑.๑) ตั้งแต่ ๑๐ - ๒๐ ตัว
(๑.๑.๒) ตั้งแต่ ๒๑ - ๑๐๐ ตัว
(๑.๑.๓) ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว
(๑.๑.๔) ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว
(๑.๑.๕) ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป

งดค่าธรรมเนียม
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

(๑.๒) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง หรือการอนุบาล สุกร
(๑.๒.๑) ตั้งแต่ ๒๐ - ๕๐ ตัว
(๑.๒.๒) ตั้งแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตัว
(๑.๒.๓) ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว
(๑.๒.๔) ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว
(๑.๒.๕) ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป

งดค่าธรรมเนียม
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

(๑.๓) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง หรือการอนุบาล แพะ แกะ
(๑.๓.๑) ตั้งแต่ ๒๐ - ๕๐ ตัว
(๑.๓.๒) ตั้งแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตัว
(๑.๓.๓) ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว
(๑.๓.๔) ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว
(๑.๓.๕) ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป

งดค่าธรรมเนียม
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

(๑.๔) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง หรือการอนุบาล ห่าน เป็ด ไก่ นก
(๑.๔.๑) ตั้งแต่ ๑๐๐ – ๕๐๐ ตัว
(๑.๔.๒) ตั้งแต่ ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตัว
(๑.๔.๓) ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ตัว
(๑.๔.๔) ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ตัว
(๑.๔.๕) ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ตัวขึ้นไป

งดค่าธรรมเนียม
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

-๒-

กลุ่ม

ประเภทกิจการ
(๑.๕) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง หรือการอนุบาล สุนัข แมว
(๑.๕.๑) ตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ ตัว
(๑.๕.๒) ตั้งแต่ ๒๑ – ๑๐๐ ตัว
(๑.๕.๓) ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว
(๑.๕.๔) ตั้งแต่ ๕๐๑ ตัวขึ้นไป

๒

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
งดค่าธรรมเนียม
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

(๑.๖) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง หรือการอนุบาล นอกจากข้อ (๑.๑) , ข้อ (๑.๒)
ข้อ (๑.๓) , ข้อ (๑.๔) และข้อ (๑.๕)

๓๐๐

(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม

๕๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย
หรือขายในตลาด
(๑.๑) การฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ
(๑.๑.๑) ตั้งแต่ ๑๐ - ๒๐ ตัว
(๑.๑.๒) ตั้งแต่ ๒๑ - ๑๐๐ ตัว
(๑.๑.๓) ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว
(๑.๑.๔) ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว
(๑.๑.๕) ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป
(๑.๒) การฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ห่าน เป็ด ไก่ นก
(๑.๒.๑) ตั้งแต่ ๑๐๐ – ๕๐๐ ตัว
(๑.๒.๒) ตั้งแต่ ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตัว
(๑.๒.๓) ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ตัว
(๑.๒.๔) ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ตัว
(๑.๒.๕) ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ตัวขึ้นไป

๕๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์

๓๐๐

(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป

๓๐๐

-๓-

กลุ่ม

๓

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์

๓๐๐

(๕) การผลิ ตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๕.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๕.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๕.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๕.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์
หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๖.๑) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๖.๒) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร
(๖.๓) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐

(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง

๑๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๑) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ น้ํ า พริ ก แกง น้ํ า พริ ก ปรุ ง สํ า เร็ จ
เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๒) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ อาหารหมั ก ดอง จากสั ต ว์ ได้ แ ก่
ปลาร้ า ปลาเจ่ า กุ้ ง เจ่ า ปลาส้ ม ปลาจ่ อ ม แหนม หม่ํ า ไส้ ก รอก
กะปิ น้ํ า ปลา หอยดอง น้ํ า เคย น้ํ า บู ดู ไตปลา หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(๒.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๒.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๒.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป

๓๐๐

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

-๔-

กลุ่ม

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้
หรือพืชอย่างอื่น

๑๐๐

(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก
บด นึ่ง ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด

๑๐๐

(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๕.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๕.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๕.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๕.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๖.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๖.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๖.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๖.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป
(๗) การผลิ ตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(๗.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๗.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๗.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๗.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี้ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๘.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๘.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
(๙.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๙.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๙.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๙.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

-๕-

กลุ่ม

ประเภทกิจการ
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๐.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๑๐.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๐.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๑๐.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๑.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๑๑.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๑.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๑๑.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๒.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๑๒.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๒.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๑๒.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอื่น ๆ
(๑๓.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๑๓.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๓.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๑๓.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๔.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
(๑๔.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา

๓๐๐
๓๐๐

(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ

๓๐๐

(๑๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง

๕๐๐

-๖-

กลุ่ม

ประเภทกิจการ
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก
พืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๗.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๑๗.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๗.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๑๗.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด
(๑๘.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๑๘.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๘.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๑๘.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๑๙.๑) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๙.๒) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๓๐๐
๕๐๐

(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๐.๑) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒๐.๒) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๓๐๐
๕๐๐

(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๑.๑) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒๑.๒) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๓๐๐
๕๐๐

(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๒.๑) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒๒.๒) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๓๐๐
๕๐๐

(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๓.๑) โดยใช้เครื่องจักร ๕ - ๑๐ แรงม้า
(๒๓.๒) โดยใช้เครื่องจักร ๑๑ แรงม้าขึ้นไป

๑๐๐
๒๐๐

-๗-

กลุ่ม

ประเภทกิจการ
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
(๒๔.๑) โดยใช้เครื่องจักร ๕ - ๑๐ แรงม้า
(๒๔.๒) โดยใช้เครื่องจักร ๑๑ แรงม้าขึ้นไป

๔

๑๐๐
๒๐๐

กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ ยา เวชภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ เครื่ อ งสํ า อาง
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๑.๑) โดยใช้เครื่องจักร ๕ - ๑๐ แรงม้า
(๑.๒) โดยใช้เครื่องจักร ๑๑ แรงม้าขึ้นไป

๑๐๐
๒๐๐

(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย

๒๐๐

(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี

๒๐๐

(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป

๒๐๐

(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดต่าง ๆ
(๕.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๕.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๕.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๕.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป
๕

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช

๒๐๐

(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ

๕๐๐

(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช
หรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๕๐๐

-๘-

กลุ่ม

ประเภทกิจการ
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๔.๑) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๔.๒) โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕ - ๒๐ แรงม้า
(๔.๓) โดยใช้เครื่องจักร ๒๑ แรงม้าขึ้นไป
(๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๕.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๕.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๕.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๖.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๖.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๖.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๖.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป

๖

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๑๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
(๗.๑) การผลิตปุ๋ย
(๗.๒) การสะสมปุ๋ยหรือแบ่งบรรจุพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๗.๓) การสะสมปุ๋ยหรือแบ่งบรรจุพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช

๑๐๐

(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย
ข้าวโพด

๕๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะ หรือแร่
(๑.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๑.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๑.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๑.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

-๙-

กลุ่ม

๗

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาต ใน ๖ (๑)

๕๐๐

(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

๓๐๐

(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

๓๐๐

(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕.๑) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๕.๒) สถานประกอบการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๓๐๐
๕๐๐

(๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่

๕๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์

๕๐๐

(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

๕๐๐

(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า
ระบบปรั บ อากาศ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกล

๕๐๐

(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย

๕๐๐

(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์

๕๐๐

(๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๖.๑) สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๖.๒) การผลิตแบตเตอรี่

๓๐๐
๕๐๐

- ๑๐ -

กลุ่ม

๘

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

(๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

๓๐๐

(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์

๓๐๐

(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า

๕๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ

๓๐๐

(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๒.๑) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๒.๒) โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป

๓๐๐
๕๐๐

(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๓.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๓.๒) โดยใช้เครื่องจักร

๑๐๐
๓๐๐

(๔) การอบไม้

๓๐๐

(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป

๒๐๐

(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๖.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๖.๒) โดยใช้เครื่องจักร

๑๐๐
๓๐๐

(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ

๕๐๐

(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน

๓๐๐

- ๑๑ -

กลุ่ม
๙

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิ จ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก าร
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๓๐๐

(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด

๓๐๐

(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๑๐๐

(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล

๑๐๐

(๕) การประกอบกิ จ การโรงแรม สถานที่ พั ก ที่ มิ ใ ช่ โ รงแรมที่ จั ด ไว้
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารพั ก ชั่ ว คราวสํ า หรั บ คนเดิ น ทางหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดโดยมี
ค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕.๑) ไม่เกิน ๒๐ ห้อง
(๕.๒) ตั้งแต่ ๒๑ - ๕๐ ห้อง
(๕.๓) ตั้งแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖.๑) ไม่เกิน ๑๐ ห้อง
(๖.๒) ตั้งแต่ ๑๑ - ๕๐ ห้อง
(๖.๓) ตั้งแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ

๕๐๐

(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๕๐๐

(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)

๕๐๐

- ๑๒ -

กลุ่ม

๑๐

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

(๑๐) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน

๕๐๐

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๓๐๐

(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย

๓๐๐

(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก

๓๐๐

(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม

๓๐๐

(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์

๓๐๐

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

๓๐๐

(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม

๓๐๐

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

๓๐๐

(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้บริการ

๓๐๐

(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

๓๐๐

(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว

๓๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๑.๑) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ - ๑๐ กี่
(๑.๒) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๑๑ กี่ขึ้นไป
(๑.๓) การทอผ้าด้วยเครื่องจักร

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

- ๑๓ -

กลุ่ม

ประเภทกิจการ

(บาท/ปี)

(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์

๓๐๐

(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร

๕๐๐

(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร

๕๐๐

(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕.๑) จํานวน ๕ - ๑๐ เครื่อง
(๕.๒) จํานวน ๑๑ - ๒๐ เครื่อง
(๕.๓) จํานวนตั้งแต่ ๒๑ เครื่องขึ้นไป

๑๑

อัตราค่าธรรมเนียม

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(๖.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๖.๒) โดยใช้เครื่องจักร

๑๐๐
๓๐๐

(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๗.๑) ความจุ ไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม
(๗.๒) ความจุ ตั้งแต่ ๑๑ - ๓๐ กิโลกรัม
(๗.๓) ความจุ ตั้งแต่ ๓๑ กิโลกรัมขึ้นไป

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐

(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๘.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๘.๒) โดยใช้เครื่องจักร

๑๐๐
๓๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๑.๒) โดยใช้เครื่องจักร

๓๐๐
๕๐๐

(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร

๑,๐๐๐

- ๑๔ -

กลุ่ม

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
(๓.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๓.๒) โดยใช้เครื่องจักร

๑๐๐
๕๐๐

(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๑๑ (๒)
(๔.๑) ปริมาณไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๔.๒) น้ําหนักตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(๔.๓) น้ําหนักตั้งแต่ ๕,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕.๑) จักรเจียระไนแต่ตั้ง ๑ – ๒ ตัว
(๕.๒) จักรเจียระไนตั้งแต่ ๓ ตัวขึ้นไป

๓๐๐
๕๐๐

(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ
(๖.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๖.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๖.๒.๑) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๖.๒.๒) ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน

๕๐๐

(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม

๕๐๐

(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว

๕๐๐

(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย

๕๐๐

(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

๕๐๐

- ๑๕ -

กลุ่ม

ประเภทกิจการ
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)

๑๒

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมี
ต่าง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์
หรือสารตัวทําละลาย

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๓๐๐

๕๐๐

(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๒.๑) การผลิต การบรรจุ
(๒.๒) การขนส่ง
(๒.๓) การสะสม

๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐

(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๓.๑) การผลิต การกลั่น การขนส่ง
(๓.๒) การสะสมไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
(๓.๓) การสะสมตั้งแต่ ๑๐๑ - ๑,๐๐๐ ลิตร
(๓.๔) การสะสมตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ลิตรขึ้นไป

๑,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐

(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๔.๑) การผลิต การสะสม
(๔.๒) การขนส่ง

๓๐๐
๕๐๐

(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)

๑๐๐

(๖) การผลิ ต สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยยางเที ย ม พลาสติ ก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๖.๒) โดยใช้เครื่องจักร
(๖.๒.๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๖.๒.๒) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑๐๐

- ๑๖ -

กลุ่ม

๑๓

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี

๕๐๐

(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๙.๑) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย
(๙.๒) การผลิต การล้างฟิล์มภาพยนตร์

๓๐๐
๓๐๐

(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง

๕๐๐

(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบอเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

๕๐๐

(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง

๕๐๐

(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง

๕๐๐

(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง

๕๐๐

(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา

๕๐๐

(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๖.๑) การผลิต การบรรจุ การขนส่ง
(๑๖.๒) การสะสม

๕๐๐
๕๐๐

(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

๕๐๐

กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑.๑) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๑.๒) โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๒๐ แรงม้าขึ้นไป

๓๐๐
๕๐๐

- ๑๗ -

กลุ่ม

ประเภทกิจการ
(๒) การผลิ ต การซ่ อ มเครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งไฟฟ้ า อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๒.๑) การผลิต
(๒.๒) การซ่อม
(๒.๒.๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒.๒.๒) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร
(๒.๒.๓) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๕๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐

(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุคล้ายคลึง

๕๐๐

(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๔.๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๔.๒) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร
(๔.๓) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๕.๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๕.๒) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ - ๔๐๐ ตารางเมตร
(๕.๓) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๔๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๖.๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๖.๒) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๖.๓) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๖.๔) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๖๐๐

(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ ใหม่หรือ
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

๑๐๐

(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ

๑๐๐

(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

๕๐๐

(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร

๕๐๐

- ๑๘ -

กลุ่ม

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค

๓๐๐

(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง

๕๐๐

(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

๕๐๐

คําขอเลขที่........../...........
(เจาหนาที่กรอก)

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ......................................................................
เขียนที่......................................................................
วันที่................. เดือน..................................... พ.ศ. .....................
๑. ขาพเจา...................................................................... อายุ......................ป สัญชาติ...........................
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่.........................หมูที่.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน.....................................
แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท..............................................................................ผูขออนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ...............................)
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก .............................................................................
..............................................................................................................................................................................
 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
๑) ..............................................................................................
๒) ..............................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ............................................................ ผูขอรับใบอนุญาต/
ตออายุใบอนุญาต
(...........................................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่.................................... ไดรับเรื่องเมื่อวันที่....................... เดือน.................................. พ.ศ. ......................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไมครบ คือ
๑)............................................................................
๒)............................................................................
๓)............................................................................

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่.................................... ไดรับเรื่องเมื่อวันที่....................... เดือน.................................. พ.ศ. ......................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไมครบ คือ
๑)............................................................................
๒)............................................................................
๓)............................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน.................วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป

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

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.................................................
เลมที่............เลขที่.............../.....................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให...............................................................สัญชาติ...............................
อยูบานเลขที่................หมูที่.............ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท...............................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................... ประเภท............................................
ตั้งอยูบานเลขที่................หมูที่.............ตําบล.......................อําเภอ.........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท...............................................................
อัตราคาธรรมเนียมปละ.............................บาท (.....................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่....................เลขที่.......................ลงวันที่......................................................................
(๒) ผูรั บ ใบอนุ ญ าตตองปฏิ บัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลั ง ว า การประกอบกิ จ การที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตนี้ เ ป น การขั ด ต อ กฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๔.๑) ................................................................................................................................................
(๔.๒) ................................................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่.................. เดือน....................................... พ.ศ. ..........................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................. เดือน....................................... พ.ศ. ..........................

(ลงชื่อ) ............................................................
(...........................................................)
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ
(มีตอดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ......................................
เขียนที่ ......................................................
วันที่............ เดือน.............................................. พ.ศ. ...............
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................
 เปนบุคคลธรรมดา อายุ ................ป สัญชาติ............................ เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่ .......................................................... อยูบานเลขที่................. หมูที่..............ตรอก/ซอย .........................
ถนน .............................. ตําบล ............................... อําเภอ ................................จังหวัด ..................................
โทรศัพท ............................................ โทรสาร ...................................................
 เปนนิติบุคคลประเภท .......................................................จดทะเบียนเมื่อ.....................................
มีสํานักงานอยูที่...................... หมูที่ ............... ตรอก/ซอย ...................................ถนน .....................................
ตําบล ........................... อําเภอ ................................ จังหวัด .............................. โทรศัพท................................
โทรสาร.................................... ผูมีออํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต มีดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ อยูบานเลขที่................. หมูที่............
ตรอก/ซอย ................................. ถนน ............................. ตําบล............................. อําเภอ ..............................
จังหวัด ................................โทรศัพท.......................................โทรสาร....................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................... อยูบานเลขที่................ หมูที่..................
ตรอก/ซอย ............................. ถนน ............................... ตําบล ................................. อําเภอ ..........................
จังหวัด ................................ โทรศัพท....................................... โทรสาร....................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลตอเจาพนักงานทองถิ่น
โดยชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................... ตั้งอยูเลขที่..............
หมูที่............... ตรอก/ซอย...............................ถนน ........................................ ตําบล..........................................
อําเภอ.................................... จังหวัด.............................. โทรศัพท............................... โทรสาร.........................
อาคารประกอบการมีเนื้อที่.......................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)
มีเนื้อที่ ................................... ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานที่...........................................................................
(เปนไม หองแถว ตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลได
 สูญหาย
 ถูกทําลาย
 อื่น ๆ เมื่อวันที่..................................................................................................................
๓. หลักฐานที่นํามาาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต มีดังนี้
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)
 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
 ๓. สําเนาทะเบียนบานเจาของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ
 ๔. สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล พร อ มสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)

 ๕. หนั ง สื อ มอบอํ า นาจที่ ถู ก ต อ งตามกฎหมายพร อ มสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของ
ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
 ๖. เอกสารอื่น ๆ ...................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

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

