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                                              บันทกึหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญตัขิององค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

เรื�อง  กจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

***************** 
 

หลกัการ 

         ใหมี้ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  วา่ดว้ยเรื�อง กิจการที�เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื�อใชบ้งัคบัในการจดัการกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  อาํเภอกนัทรารมย ์  จงัหวดัศรีสะเกษ 
 

เหตุผล 
 

                     ดว้ยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๒  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  
มาตร ๕๘  มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕  ไดก้าํหนดใหท้อ้งถิ�นมีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เงื�อนไขในกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เพื�อใชบ้งัคบัในการจดัการกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม อาํเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ประกอบกบัมาตรา ๗๑  
แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ�มเติมถึง(ฉบบัที�๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ บญัญติัใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จึงจาํเป็นตอ้งตราขอ้บญัญติัองค ์
การบริหารส่วนตาํบลนี=  
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                                   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคาํเนียม 

เรื�อง  กจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
----------------------                     

                        โดยที�เป็นการสมควรออกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  วา่ดว้ยเรื�อง 

กิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔   ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

                                  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาตาํบล และองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  (ฉบบัที� ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกบัมาตรา ๓๒  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕   อนัเป็นกฎหมายที�มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล  
ซึ� งมาตรา  ๒๙   ประกอบกบัมาตรา ๓๒   มาตรา ๓๓   มาตรา ๓๔   มาตรา ๔๑   และมาตรา ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระทาํได ้  โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

คาํเนียม และนายอาํเภอกนัทรารมย ์จึงตราขอ้บญัญติัขึ=นไว ้ดงัต่อไปนี=  
                           ข้อ ๑  ขอ้บญัญติันี= เรียกวา่    “ ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม    เรื�อง 
กิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔  ” 
 ข้อ  ๒  ขอ้บญัญติันี= ใหใ้ชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  นบัแต่วนั
ถดัจากวนัที�ไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผยที�สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม แลว้สิบหา้วนั 

หมวด ๑ 

บททั�วไป 

 ข้อ  ๓  ในขอ้บญัญติันี=  
 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา่  สถานที�ที�ใชG้ในการประกอบกิจการที�เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที�ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

                “ผูด้าํเนินกิจการ”  หมายความวา่  ผูเ้ป็นเจGาของหรือบุคคลที�เรียกชื�ออยา่งอื�นซึ� ง
รับผดิชอบดาํเนินการสถานประกอบกิจการนั=น  
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“คนงาน”  หมายความวา่  ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบกิจการ  
 “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา่  สภาวะของเสียงอนัเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที�ท ํา ให้Gมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน  
 “มลพิษความสั�นสะเทือน” หมายความวา่  สภาวะของความสั�นสะเทือนอนัเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที�ทาํให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัของสาธารณชน  
 “มลพิษทางอากาศ”   หมายความว่า  สภาวะของอากาศอนัเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที�ทาํให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ   ต่อสุขภาพอนามยัของ
สาธารณชน  
 “มลพิษทางนํ=า”  หมายความวา่  สภาวะของนํ= าทิ=งอนัเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที�ทาํให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของสาธารณชน 
 “อาคาร”  หมายความว่า ตึก  บา้น  เรือน  โรง ร้าน  แพ  คลงัสินคGา สํานกังาน  
หรือสิ�งที�สร้างขึ=นอยา่งอื�นซึ� งบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้

 “เจา้พนกังานทอ้งถิ�น” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

 “ผูซึ้� งได้รับการแต่งตั= งจากเจ้าพนักงานท้องถิ�น” หมายความว่า ข้าราชการ หรือ
พนกังานทอ้งถิ�นซึ� งไดรั้บการแต่งตั=งจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นเพื�อให้ปฏิบติัการตามมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ� งได้รับการแต่งตั= งจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  ใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  
การเกษตร  การผลิต  หรือใหบ้ริการใด ๆ เพื�อหาประโยชน์อนัมีมูลค่า 
 ข้อ  ๔  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปนี= เป็นอนัตรายต่อสุขภาพที�ตอ้งมีการควบคุม
ในเขต  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

 ข้อ ๔.๑ กจิการที�เกี�ยวกบัการเลี4ยงสัตว์ 

  (๑)  การเลี=ยงสัตวบ์ก  สัตวปี์ก  สัตวน์ํ=า  สัตวเ์ลื=อยคลาน  หรือแมลง 

  (๒)  การเลี=ยงสัตวเ์พื�อรีดเอานํ=านม 

                (๓)  การประกอบกิจการการเลี=ยงสัตว ์ รวบรวมสัตว ์ หรือธุรกิจอื�นใดอนัมี 
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ลกัษณะทาํนองเดียวกนัเพื�อใหป้ระชาชนเขา้ชมหรือเพื�อประโยชน์ของกิจการนั=น  ทั=งนี=   จะมีการเรียก
เก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่ก็ตาม 

 ข้อ ๔.๒ กจิการที�เกี�ยวกบัสัตว์และผลติภัณฑ์ 
  (๑)  การฆ่าสัตว ์ ยกเวน้ในสถานที�จาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  และการฆ่าบริโภคในครัวเรือน 

  (๒)  การฟอกหนงัสัตว ์ ขนสัตว ์ การสะสมหนงัสัตว ์ขนสัตวที์�ยงัมิไดฟ้อก 

  (๓)  การสะสมเขาสัตว ์ กระดูกสัตวที์�ยงัมิไดแ้ปรรูป 

  (๔)  การเคี�ยวหนงัสัตว ์ เอน็สัตว ์ ไขสัตว ์

  (๕)  การตม้  การตาก  การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง  ยกเวน้ใน
สถานที�จาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 

  (๖)  การประดิษฐเ์ครื�องใชห้รือผลิตภณัฑ์อื�น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว ์  
เขาสัตว ์ หนงัสัตว ์ ขนสัตว ์ หรือส่วนอื�น ๆ ของสัตว ์

  (๗)  การผลิต  การโม่  การป่น  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทาํอื�นใดต่อสัตวห์รือพืช  หรือส่วนใดของสัตวห์รือพืชเพื�อเป็นอาหารสัตว ์

  (๘)  การสะสมหรือลา้งครั�ง 

 ข้อ ๔.๓ กจิการที�เกี�ยวกบัอาหาร  เครื�องดื�ม  นํ4าดื�ม 

  (๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

  (๒)  การผลิตกะปิ  นํ= าพริกแกง นํ= าพริกเผา  นํ= าปลา  นํ= า เคย  นํ= าบูดู  
ไตปลา  เตา้เจี=ยว ซีอิ=ว หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื�น ๆ ยกเวน้การผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 

  (๓)  การผลิต  การหมกั  การสะสมปลาร้า  การเจ่า  กุง้เจ่า ยกเวน้การผลิต
เพื�อบริโภคในครัวเรือน 

  (๔)  การตากเนื=อสัตว ์ การผลิตเนื=อสัตวเ์คม็  การเคี�ยวมนักุง้  ยกเวน้การผลิต
เพื�อบริโภคในครัวเรือน 

  (๕)  การนึ�ง  การตม้  การเคี�ยว  การตาก หรือวธีิอื�นใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว ์ พืช  ยกเวน้ในสถานที�จาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื�อบริโภคใน
ครัวเรือน 

                (๖)  การเคี�ยวนํ=ามนัหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั=ง 
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ยกเวน้ในสถานที�จาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 

  (๗)  การผลิตเส้นหมี�  ขนมจีน  ก๋วยเตีMยว  เตา้หู ้ วุน้เส้น  เกี=ยมอีM 
  (๘)  การผลิตแบะแซ 

  (๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด  หรือภาชนะอื�นใด 

  (๑๐)  การประกอบกิจการทาํขนมปังสด ขนมปังแหง้ จนัอบั ขนมเปีO ยะ 

  (๑๑)  การแกะ  การล้างสัตว์นํ= า  ที�ไม่ใช่ส่วนหนึ� งของกิจการห้องเย็น  
ยกเวน้การผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 
  (๑๒)  การผลิตนํ= าอดัลม  นํ= าหวาน  นํ= าโซดา  นํ= าถั�วเหลือง  เครื�องดื�มชนิด
ต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื�นใด  ยกเวน้การผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 

  (๑๓)  การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ=าตาล 

  (๑๔)  การผลิตผลิตภณัฑจ์ากนมววั 

  (๑๕)  การผลิต  การแบ่งบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล ์ สุรา เบียร์  นํ=าส้มสายชู 

  (๑๖)  การคั�วกาแฟ 

  (๑๗)  การผลิตลูกชิ=นดว้ยเครื�องจกัร 

  (๑๘)  การผลิตผงชูรส 

  (๑๙)  การผลิตนํ=ากลั�น นํ=าบริโภค 

  (๒๐)   การตาก  การหมกั  การดองผกั  ผลไม ้ หรือพืชอยา่งอื�น  ยกเวน้การ
ผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 
  (๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง้ ชาผง  หรือเครื�องดื�มชนิดผงอื�น ๆ  
  (๒๒)  การผลิตไอศครีม  ยกเวน้การผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 

  (๒๓)  การผลิตบะหมี�  มกักะโรนี  หรือผลิตภณัฑอื์�น ๆ ที�คลา้ยคลึงกนั 

  (๒๔)  การประกอบกิจการห้องเยน็  แช่แขง็อาหาร 

  (๒๕)  การผลิตนํ=าแขง็  ยกเวน้การผลิตเพื�อใชใ้นสถานที�จาํหน่ายอาหารและ
เพื�อการบริโภคในครัวเรือน 

                (๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดว้ยเครื�องจกัรที�มีกาํลงัตั=งแต่  ๕  แรงมา้
ขึ=นไป 

 

 

 

 

 



 

                                                                      - ๖  - 

 

                                  ข้อ ๔.๔  กจิการที�เกี�ยวกบัยา เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื�องสําอาง   

                                          ผลติภัณฑ์ ชําระล้าง 
  (๑)  การผลิต  การโม่  การลด  การผสม  การบรรจุยาดว้ยเครื�องจกัร 

  (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพ ู ผา้เยน็  เครื�องสาํอางต่าง ๆ  
  (๓)  การผลิตสาํลี  ผลิตภณัฑ์จากสาํลี 

  (๔)  การผลิตผา้พนัแผล  ผา้ปิดแผล ผา้อนามยั  ผา้ออ้มสําเร็จรูป 

  (๕)  การผลิตสบู่  ผงซกัฟอก  ผลิตภณัฑช์าํระลา้งต่าง ๆ  
 ข้อ ๔.๕  กจิการที�เกี�ยวกบัการเกษตร 

  (๑)  การอดั  การสกดัเอานํ=ามนัจากพืช 

  (๒)  การลา้ง  การอบ  การรม การสะสมยางดิบ 

  (๓)  การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั  แป้งสาคู หรือแป้งอื�น ๆ ในทาํนองเดียวกนั
ดว้ยเครื�องจกัร 

  (๔)  การสีขา้วดว้ยเครื�องจกัร 

  (๕)  การผลิตยาสูบ 

  (๖)  การขดั  การกะเทาะ การลดเมล็ดพืช  การนวดขา้วดว้ยเครื�องจกัร 

  (๗)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 

  (๘)  การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถุคลา้ยคลึงดว้ยเครื�องจกัร 

  (๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมนัสาํปะหลงั 

                                   ข้อ ๔.๖  กจิการที�เกี�ยวกบัโลหะหรือแร่ 

                 (๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื� องมือ  เครื� องจักร  อุปกรณ์หรือ
เครื�องใชต่้าง ๆ  
               (๒)  การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิดยกเวน้กิจการ 

ใน ๔.๖ (๑)  
                 (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื�อม  การตี  การตดั  การประสาน  การรีด  
การอดัโลหะ   ดว้ยเครื�องจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเวน้กิจการใน  ๔.๖ (๑) 
                 (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั�ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกล 
หรือโลหะ    อื�นใด  ยกเวน้กิจการใน๔.๖ (๑) 
                            (๕) การขดัการลา้งโลหะดว้ยเครื�องจกัรสารเคมีหรือวธีิอื�นใดยกเวน้กิจการ
ใน๔.๖(๑) 
 

 



 

                                                                       - ๗  -  

 

                                                (๖)  การทาํเหมืองแร่ การสะสม  การแยก  การคดัเลือก  การลา้งแร่  
 ข้อ ๔.๗  กจิการเกี�ยวกบัยานยนต์  เครื�องจักร  หรือเครื�องกล 

  (๑)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ การปะผุ การพ่นสี  การพ่นสารสนิม 
ยานยนต ์

  (๒)  การตั=งศูนยถ่์วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที�เป็นส่วนประกอบของยานยนต ์ เครื�องจกัร  หรือเครื�องกล 

  (๓)  การประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัยานยนต ์ เครื�องจกัร  หรือเครื�องกล ซึ� งมีไว้
บริการหรือจาํหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั=น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์ เครื�องจกัร  หรือ
เครื�องกลดงักล่าวดว้ย 

  (๔)  การลา้ง  การอดัฉีด  ยานยนต ์

  (๕)  การผลิต  การซ่อม  การอดัแบตเตอรี�  
  (๖)  การปะ  การเชื�อมยาง 

  (๗)  การอดัผา้เบรค  ผา้คลชัท ์

 ข้อ ๔.๘  กจิการที�เกี�ยวกบัไม้ 

  (๑)  การผลิตไมขี้ดไฟ 

  (๒)  การเลื�อย  การซอย  การขดั  การไส  การเจาะ  การขดุร่อง  การทาํคิ=ว  
หรือการตดัไมด้ว้ยเครื�องจกัร 

  (๓)  การประดิษฐไ์ม ้ หวาย  เป็นสิ�งของดว้ยเครื�องจกัร  หรือการพ่น ทาสาร
เคลือบเงาสี   หรือการแต่งสาํเร็จผลิตภณัฑจ์ากไมห้รือหวาย 

  (๔)  การอบไม ้

  (๕)  การผลิตธูปดว้ยเครื�องจกัร 

  (๖)  การประดิษฐสิ์�งของ  เครื�องใช ้ เครื�องเขียนดว้ยกระดาษ 

  (๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
  (๘)  การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

 ข้อ ๔.๙  กจิการที�เกี�ยวกบัการบริการ 

                (๑)  กิจการสปาเพื�อสุขภาพ เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

 

 

 

 



 

                                                                       - ๘  - 

 

                                              (๒)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการ 

ใน ๔.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

  (๓)  การประกอบกิจการสถานที�อาบนํ= า อบไอนํ= า อบสมุนไพร เวน้แต่เป็น
การใหบ้ริการใน  ๔.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

  (๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื�นในทาํนองเดียวกนั  
  (๕)  การประกอบกิจการหอพกั  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอื�นในทาํนองเดียวกนั 

  (๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (๗)  การจดัให้มีการแสดงดนตรีเตน้รํา  รําวง  รองเง็ง ดิสโกเ้ทค  คาราโอ
เกะ หรือการแสดงอื�น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

  (๘)  การประกอบกิจการสระวา่ยนํ=า  หรือกิจการอื�น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

  (๙)  การจดัให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่น
อื�น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

  (๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เวน้แต่กิจการที�อยู่ใน
บงัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

  (๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ= าหนกั โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ใหอ้าหารที�มีวตัถุประสงคพ์ิเศษ บริหารร่างกาย หรือโดยวธีิอื�นใด เวน้แต่การให้บริการใน 
๔.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

  (๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเ้กม 

  (๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ์  หรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ 

  (๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ การสาธารณสุข  
วทิยาศาสตร์  หรือสิ�งแวดลอ้ม 

  (๑๕)  การสักผวิหนงั การเจาะหูหรือเจาะอวยัวะอื�น 

 ข้อ ๔.๑๐  กจิการที�เกี�ยวกบัสิ�งทอ 

  (๑)  การปั�นดา้ย  การกรอดา้ย  การทอผา้ดว้ยเครื�องจกัร  หรือการทอผา้ดว้ย
กี�กระตุก  ตั=งแต่  ๕ กี�ขึ=นไป 

 

 

 

 

 



 

                                                                      - ๙  - 

 

                                         (๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 

  (๓)  การปั�นฝ้าย  หรือนุ่น  ดว้ยเครื�องจกัร 

  (๔)  การทอเสื�อ  กระสอบ  พรม หรือสิ�งทออื�น ๆ ดว้ยเครื�องจกัร 

  (๕)  การเยบ็ผา้ดว้ยเครื�องจกัรตั=งแต่  ๕  เครื�องขึ=นไป 

  (๖)  การพิมพผ์า้  หรือการพิมพบ์นสิ�งทอต่าง ๆ 

  (๗)  การซกั  การอบ  การรีด  การอดักลีบผา้  ดว้ยเครื�องจกัร 

  (๘)  การยอ้ม  การกดัสีผา้  หรือสิ�งทออื�น ๆ  
 ข้อ ๔.๑๑  กจิการที�เกี�ยวกบัหิน ดิน ทราย ซีเมนต์  หรือวตัถุที�คล้ายคลงึ 

  (๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภณัฑดิ์นเผา 

  (๒)  การระเบิด  การโม่  การป่นหินดว้ยเครื�องจกัร 

  (๓)  การผลิตเครื�องใชด้ว้ยซีเมนตห์รือวตัถุที�คลา้ยคลึง 

  (๔)  การสะสม การผสมซีเมนต ์ หิน  ทราย  หรือวตัถุที�คลา้ยคลึง 

  (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวตัถุที�คลา้ยคลึง 

  (๖)  การเลื�อย  การตดั หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ�งของต่าง ๆ  
  (๗)  การผลิตชอลค์  ปูนปาสเตอร์  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   
  (๘)  การผลิตภณัฑต่์าง ๆ ที�มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสมเช่น  
ผา้เบรค  ผา้คลชัท ์ กระเบื=องมุงหลงัคา  กระเบื=องยาง  ฝ้า  เพดาน  ท่อนํ=า  เป็นตน้ 

  (๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภณัฑแ์กว้ 

  (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

  (๑๑)  การผลิตใยแกว้ หรือผลิตภณัฑจ์ากใยแกว้ 

 ข้อ ๔.๑๒  กจิการที�เกี�ยวกบัปิโตรเลี�ยม ถ่านหิน สารเคมี 

  (๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด ด่าง  สารออกซิไดส์  
หรือสารตวัทาํละลาย 

  (๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 

  (๓)  การผลิต  การกลั�น  การสะสม  การขนส่งนํ= ามันปิโตรเลี�ยม หรือ
ผลิตภณัฑ ์  ปิโตรเลี�ยมต่าง ๆ 

 

 

 

 

 



 

                                                                       - ๑๐  - 

 

                                         (๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโคก้ 

  (๕)  การพ่นสี  ยกเวน้กิจการใน  ๔.๗ (๑) 

  (๖)  การประดิษฐ์สิ�งของเครื�องใชด้ว้ยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด ์              
เบเกอร์ไลท ์ หรือวตัถุที�คลา้ยคลึง 

  (๗)  การโม่  การบดชนั 

  (๘)  การผลิตสี  หรือนํ=ามนัผสมสี 

  (๙)  การผลิต  การลา้งฟิลม์รูปถ่าย  หรือฟิลม์ภาพยนตร์ 

  (๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วตัถุดว้ยพลาสติก  เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์ หรือ
วตัถุที�คลา้ยคลึง 

  (๑๑)  การผลิตพลาสติก   เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์ หรือวตัถุที�คลา้ยคลึง 

  (๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง 

  (๑๓)  การผลิตนํ=าแขง็แหง้ 

  (๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไมเ้พลิง  หรือสารเคมี  อนัเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไมเ้พลิง 

  (๑๕)  การผลิตแซลแล็ค  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๖)   การผลิต  การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาํจดัศตัรูพืช หรือ
พาหะนาํโรค 

  (๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

 ข้อ ๔.๑๓  กจิการอื�น ๆ 

  (๑)  การพิมพห์นงัสือหรือสิ�งพิมพอื์�นที�มีลกัษณะเดียวกนัดว้ยเครื�องจกัร 

                (๒)  การผลิต การซ่อมเครื�องอีเลคโทรลิคส์  เครื�องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเลค 

โทรลิคส์อุปกรณ์ไฟฟ้า 

  (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวตัถุที�คลา้ยคลึง 

  (๔)  การพิมพแ์บบพิมพเ์ขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 

  (๕)  การสะสมวตัถุหรือสิ�งของที�ชาํรุด  ใชแ้ลว้  หรือเหลือใช ้

  (๖)  การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ 

                (๗)  การลา้งขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภณัฑที์�ใชแ้ลว้ 

 

 

 

 



 

                                                                       - ๑๑  - 

 

                                         (๘)  การพิมพสี์ลงบนวตัถุที�มิใช่สิ�งทอ 

  (๙)  การก่อสร้าง 

  (๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
 

หมวด ๒ 

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขทั�วไป 

 
  

   ข้อ  ๕  ผูป้ระกอบกิจการตามประเภทที�กาํหนดไวใ้นขอ้ ๔ ทั=งที�เป็นการคา้และไม่
เป็นการคา้  จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข เพื�อการดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะของสถานที�
ที�ใชด้าํเนินการ และตอ้งปฏิบติัตามมาตรการเพื�อป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ  ดงัต่อไปนี=  
 ข้อ ๕.๑  สถานที�ตั4ง  ลกัษณะอาคารและการสุขาภิบาล  

   ๕.๑.๑  สถานประกอบกิจการต้องตั= งอยู่ห่างจากชุมชน  วดั  ศาสนา  
โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบนัการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที�อื�น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน  หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ทั=งนี=   ในกรณีที�สถานประกอบกิจการที�ไมGเขา้ข่ายเป็นโรงงาน  
ให้เป็นไปตามที�เจGาพนกังานทอ้งถิ�นประกาศกาํหนด  โดยคาํนึงถึงลกัษณะ  และประเภทของการ
ประกอบกิจการซึ�งอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญ  
 ๕.๑.๒  อาคารไดGรับอนุญาต  ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  
 ๕.๑.๓  บนัไดหนีไฟ  เป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 
 ๕.๑.๔  ป้ายบอกทางฉุกเฉิน   เป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 
 ๕.๑.๕  ไฟส่องฉุกเฉิน  เป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  
                                ๕.๑.๖  ระบบระบายอากาศ   เป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 
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                                                 ๕.๑.๗  แสงสว่าง  เป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  
  ๕.๑.๘  หGองนํ= า  ห้องส้วม   เป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง   

                                                 ๕.๑.๙  การเก็บรวบรวมขยะ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร   พ.ศ.  ๒๕๒๒  
  ๕.๑.๑๐  มีมูลฝอยที�ปนเปื= อนสารพิษ  หรือวตัถุอนัตราย  
                                                  ๕.๑.๑๑  มีการป้องกนัและกาํจดัแมลงและสัตวเ์ป็นโรคที�เป็นพาหะ
ของโรค  
 ๕.๑.๑๒  สถานประกอบกิจการที�มีโรงอาหารหรือหGองครัวที�จดัไวG
สาํหรับประกอบอาหาร  การปรุงอาหารการสะสมอาหาร  สาํหรับคนงาน  หรือผูม้าใชบ้ริการ  เป็นไป
ตามขอ้กาํหนดดา้นสุขาภิบาล  อาหารการสะสมอาหาร  สําหรับคนงาน  หรือผูม้าใช้บริการ  เป็นไป
ตามขอ้กาํหนดด้านสุขาภิบาล  อาหารสําหรับสถานประกอบการคา้อาหาร  ตามโครงการรณรงค์
ปรับปรุงสถานที�ปรุง  ประกอบจาํหน่ายอาหาร  
 ๕.๑.๑๓  สถานประกอบการจดัวางสิ�งของปลอดภยั  รักษาความสะอาด
เป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  
 ๕.๑.๑๔  สถานประกอบการ  จดัระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมGและ
เครื�องดบัเพลิง  เป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื�น  ๆ  ที�
เกี�ยวขอ้ง  
 ๕.๑.๑๕  สถานประกอบการจัดการเก็บว ัตถุอันตรายเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื�น  ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 

 ๕.๑.๑๖  สถานประกอบการจดัการป้องกนัมิใหเ้กิดมลพิษทางเสียง  
 ๕.๑.๑๗  สถานประกอบการจดัการป้องกนัมิใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ  
 ๕.๑.๑๘  สถานประกอบการจดัการป้องกนัมิใหเ้กิดมลพิษทางนํ=า 

 ๕.๑.๑๙  สถานประกอบการจดัการป้องกนัมิใหเ้กิดมลพิษสั�นสะเทือน  
 ๕.๑.๒๐  สถานประกอบการจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษของเสีย
อนัตราย 

 ๕.๒  การดูแลสภาพและสุขลกัษณะของสถานที� 
                                                     ๕.๒.๑  สถานที�นั=นตอ้งตั=งในทาํเลซึ� งจะทาํรางระบายนํ= า รับนํ= าเสียไปให้
พน้จากสถานที�นั=นโดยสะดวก  
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 ๕.๒.๒  ตGองทาํรางระบายนาํไปสู่ทางระบายนํ= าสาธารณะหรือบ่อซึ� ง
รับนํ=าเสีย  ดว้ยวตัถุถาวรที�มีลกัษณะเรียบ  ไมGซึม  ไมGรั�ว  นํ=าไหลไดGสะดวก  
 ๕.๒.๓  การระบายนํ=า  ตGองไม่ใหเ้ป็นที�เดือดร้อนแกGผูใ้ชน้ํ= า  ในทาง
นํ=าสาธารณะหรือแกGผูอ้าศยัใกลเ้คียง      
 ๕.๒.๔  เมื�อเจGาพนกังานสาธารณสุข  เห็นวา่สถานที�ใดสมควรจะตอ้ง
ทาํพื=นดว้ยวตัถุถาวรเพื�อป้องกนัมิให้นํ= าซึมรั�วหรือขงัอยู่ไดG  หรือเห็นวา่ควรมีบ่อพกันํ= าเสียหรือทาํ
การบาํบดั นํ= าเสีย         ให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล  หรือตอ้งมีบ่อดกัไขมนั  (Grease  Trap)  เครื�อง
ป้องกนักลิ�น  ไอ  เสียง  ความกระเทือน  ฝุ่ น  ละออง  เขม่า  เถา้  ควนั  มูล  หรือสิ�งอื�นใดซึ� งอาจเป็น
เหตุรําคาญแก่ผูอ้ยู่ใกล้เคียง  ผูป้ระกอบกิจการนั=นต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามคาํแนะนําของเจGา
พนักงานสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที�เจGาพนักงานท้องถิ�นหรือเจGาพนักงานสาธารณสุข
กาํหนด      
 ๕.๒.๕  ตอ้งจดัสถานที�ไม่ใหเ้ป็นที�อาศยัของสัตวน์าํโรค      
 ๕.๒.๖  ตGองมีที�รองรับมูลฝอย  และสิ� งปฏิกูลให้Gถูกสุขลักษณะ     
  

 ๕.๒.๗  ตGองจดัให้มีส้วมที�ถูกสุขลกัษณะตามกฎกระทรวง  ฉบบัที�  ๒   
(พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ซึ� งออกตามความในระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และหรือตามกฎระทรวงฉบบัที�  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และตอ้งมีปริมาณที�เพียงพอกบัจาํนวนคนที�ทาํ
การอยGูในสถานที�นั=น 

 ๕.๒.๘  สถานที�เลี= ยงสัตว ์ ตGองสร้างให้ไดGสุขลกัษณะ  ตามความ
เห็นชอบของ เจGาพนกังานทอ้งถิ�นหรือเจGาพนกังานสาธารณสุข  
 ๕.๒.๙  สถานที�เกี�ยวกบัการตากหรือผึ�งสินคGา  ตGองมีที�สําหรับตาก  
หรือผึ�งสินคา้ที�ไมGก่อเหตุรําคาญ  และตามที�เจGาพนกังานทอ้งถิ�นหรือเจGาพนกังานสาธารณสุข
เห็นชอบ  
 ๕.๒.๑๐  ปฏิบติัอื�นใดภายใตก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  และตอ้งถูกสุขลกัษณะ  
ปลอดภยัต่อสุขภาพ  ตามที�เจGาพนกังานทอ้งถิ�นหรือเจGาพนกังานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื�อให้
ถูกสุขลกัษณะ 

 ๕.๓  มาตรการป้องกันอนัตรายต่อสุขภาพ  
                                ๕.๓.๑  ตGองรักษาสถานที�ตามเงื�อนไขที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้  ๕.๑  ให้
อยูใ่นภาวะอนัดีเสมอ  และทาํความสะอาดกวาดลา้งสถานที�ประกอบการใหส้ะอาดทุกวนั 



                                                    ๕.๓.๒  ตGองประกอบการภายในเขตสถานที�ที�ไดGรับอนุญาต
และตามกาํหนดวนัเวลาที�ไดGรับอนุญาต      
 

 

 

                                                                        - ๑๔  -       
      
 ๕.๓.๓  ตGองรักษาเครื�องมือ  เครื�องใชใ้นการประกอบการทุกอยา่งให้
สะอาดอยูเ่สมอ  ถา้เศษวสัดุหรือวตัถุแห่งการคา้นั=นจกัใช้เป็นอาหาร  ตอ้งป้องกนัวตัถุนั=นให้พน้จาก
ฝุ่ นละออง  แมลงวนั  แมลงสาป  ยงุ  หรือพาหะนาํโรคอื�น  ๆ      
 ๕.๓.๔  การจะเปลี�ยนแปลง  แกGไข  หรือเพิ�มเติมสถานที�ตอ้งไดGรับ
อนุญาตจาก      เจา้พนกังานทอ้งถิ�น      
 ๕.๓.๕  ตGองปฏิบติัการทุกอยา่งเพื�อให้ป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพตาม
คาํแนะนาํของเจGาพนกังานสาธารณสุข  หรือตามคาํสั�งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�น      
 ๕.๓.๖  ตGองยนิยอม  และให้ความสะดวกแกGเจGาพนกังานทอ้งถิ�น  
หรือเจGาพนกังานสาธารณสุข  หรือผูที้�ไดGรับมอบหมาย  เขา้ตรวจสถานที�  เครื�องมือ  เครื�องใช ้ 
ตลอดจนวธีิการประกอบการนั=นไดG  ในเวลาอนัสมควรเมื�อไดGรับแจง้ความประสงคใ์ห้ทราบแล
Gว 

                               ขBอ  ๖  สถานประกอบกิจการที�ตอ้งมีการควบคุมตามขอ้บญัญติันี= ที�ตั=งอยูใ่นเขต
ที�กฎหมาย ว่าด้วยการผงัเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บงัคบั  หรือสถาน
ประกอบกิจการใดที�เขา้ข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี�ยวกบัวตัถุอนัตราย  จะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั=นและกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  แลว้แต่กรณี  
 

หมวด  ๓ 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ  และเงื�อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

 

            ขBอ  ๗   สถานประกอบกิจการใดที�การประกอบกิจการอาจก่อใหเ้กิดมลพิษทาง
เสียง  หรือความสั�นสะเทือน มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางนํ=า  ของเสียอนัตราย  หรือมีการใชส้ารเคมี
หรือวตัถุอนัตราย  จะตอ้งดาํเนินการรวบรวมและป้องกนัมิใหเ้กิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของคนงานละผูอ้ยูอ่าศยับริเวณใกลเ้คียง 

                            ขBอ  ๘  เมื�อพน้กาํหนดเกGาสิบวนันบัแต่วนัที�ขอ้บญัญติันี= ใช้บงัคบั  ห้ามมิให้
ผูใ้ดดาํเนินกิจการตามที�ตอ้งมีการควบคุมตามขอ้  ๔  ในลกัษณะที�เป็นการคา้  เวน้แต่จะไดGรับ
ใบอนุญาตจากเจGาพนกังานทอ้งถิ�น  



                        ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ�ง  เจGาพนกังานทอ้งถิ�นอาจ
กาํหนดเงื�อนไขโดยเฉพาะให้ผูG้รับใบอนุญาตปฏิบติั  เพื�อป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของ
สาธารณชนเพิ�มเติมจากที�กาํหนดไวGโดยทั�วไปในขอ้  ๕  ก็ได 
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 ขBอ  ๙  ผูใ้ดประสงคที์�จะประกอบกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพตามขอ้  ๔  ใน
ลกัษณะที�เป็นการคา้ตอ้งจดัสถานที�สําหรับประกอบกิจการนั=นและปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ตามขอ้  ๕  และใหย้ื�นขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามแบบที�กาํหนดทา้ยขอ้บญัญติันี=   
 เมื�อไดGรับคาํขอรับใบอนุญาตตามวรรคนึ� งให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นตรวจความ
ถูกตอ้งและความสมบูรณGของคาํขอ  ถGาปรากฏวา่คาํขอดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง  หรือไมGสมบูรณG
ตามหลกัเกณฑ์วิธีการหรือเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้บญัญติันี=   ให้เจGาพนกังานทอ้งถิ�นรวบรวมความ
ไมGถูกตอ้ง  หรือไมGสมบูรณGนั=นทั=งหมดและแจง้ให้ผูG้ขออนุญาตแกGไขให้ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ในคราวเดียวกนั  และในกรณีจาํเป็นที�จะตอ้งส่งคืนคาํขอแก่ผูข้ออนุญาตก็ให้ส่งคืนคาํขอพร
Gอมทั=งแจง้ความไมGถูกตอ้ง  หรือความไมG   สมบูรณGให้ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัได
Gรับคาํขอ  
 ขBอ  ๑๐  ผูG้ขอรับใบอนุญาตประกอบการคา้กิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพตาม
ขอ้ ๔  ตGองนาํเอกสารดงัต่อไปนี= มาแสดงต่อเจGาพนกังานทอ้งถิ�นพรGอมคาํขอรับใบอนุญาต
อยา่ง ละ  ๑  ชุด 

 ๑๐.๑  บตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พร้อม
สาํเนา ที�รับรองถูกตอ้ง  
 ๑๐.๒  ทะเบียนบา้น,  ทะเบียนบา้นของสถานประกอบการ  พรGอมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง     
 ๑๐.๓  สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที�ขออนุญาตประกอบ
กิจการคา้   (กรณีที�ก่อสร้างหลงัพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบ้งัคบั)     
 ๑๐.๔  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชน  ของผูG้แทนนิติบุคคล  (ในกรณีที�ผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล)     
 ๑๐.๕  หนังสือมอบอาํนาจ  พร้อมสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  และ
ทะเบียนบา้นของผูG้รับรอง     
                                                ๑๐.๖  เอกสาร หรือหลักฐานอื�นที�เจ้าหน้าที�เห็นว่าสมควรเรียกเพิ�ม   
เพื�อประกอบการพิจารณาอนุญาต 



                          ขBอ  ๑๑  เจGาพนกังานทอ้งถิ�นจะดาํเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนงัสือแจง้
คาํสั�ง ไมGอนุญาต  พร้อมดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตเพื�อประกอบกิจการตามขอ้  ๔  ทราบ
ภายในสามสิบวนั   นบัแต่วนัที�ไดGรับคาํขอตามขอ้  ๙  และหลกัฐานตามขอ้  ๑๐  ถูกตอ้งครบถว้น
แลGว  
                              ในกรณีมีเหตุอันจาํเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ�นไมGอาจดาํเนินการไดGภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคหนึ�งสามารถขยายเวลาออกไปไดGอีกสองครั= งครั= งละไมGเกินสิบห้าวนัโดย
จะมีหนงัสือแจง้การขยายเวลา และเหตุจาํเป็นแต่ละครั= งให้ผูข้ออนุญาตก่อนสิ=นกาํหนดเวลาตามวรรค
นึ�งหรือตามที�ไดGขยายไวGแลว้นั=น  
 

 

                                                                       - ๑๖  -   

 

 ผูไ้ด้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวนัทาํการนับแต่วนัที�ไดGรับ
หนงัสือแจง้การอนุญาตจากเจGาพนกังานทอ้งถิ�น  หากไมGมารับภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว
ถือวา่สละสิทธิ\   
 ขBอ  ๑๒  เจGาพนักงานท้องถิ�นมีอาํนาจผ่อนผนัผูป้ระกอบกิจการตามขอ้  ๔  
หรือผูข้อรับใบอนุญาตประกอบการคา้กิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพงดเวน้การปฏิบติัตามเงื�อนไขที�
กาํหนดไวGในขอ้  ๕  เพียงเท่าที�เห็นสมควร  หรือจะเปลี�ยนแปลงอยา่งใด  เพื�อให้เหมาะสมแกG
กิจการซึ�งตอ้งควบคุมก็ไดG  
 ขBอ  ๑๓  ใบอนุญาตที�ออกตามข้อบัญญัตินี= ให้มีอายุหนึ� งปี  นับแต่วนัที�ออก
ใบอนุญาตและใหใ้ชไ้ดGเพียงในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

 ผูG้รับใบอนุญาตตามขอ้บญัญติันี=ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวGโดยเปิดเผย  และเห็น
ไดGง่าย   ณ  สถานที�ประกอบกิจการตลอดเวลาที�ประกอบกิจการ  
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะตอ้งยื�นคาํขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที�กาํหนดทา้ย
ขอ้บญัญติันี= ภายในกาํหนดสามสิบวนัก่อนสิ=นอายุใบอนุญาต  เมื�อไดGยื�นคาํขอพรGอมกบัเสีย
ค่าธรรมเนียมแลGว   ให้ประกอบกิจการต่อไปไดG  จนกว่าเจGาพนกังานทอ้งถิ�นจะสั�งไมGต่อ
อายใุบอนุญาต  
 ผูป้ระกอบกิจการคา้ที�มาขอต่ออายุใบอนุญาตรายใดไมGชาํระค่าธรรมเนียมตาม
กาํหนดเวลา ในวรรคสามจะตอ้งชาํระค่าปรับเพิ�มขึ=นอีกร้อยละยี�สิบของจาํนวนค่าธรรมเนียมที�คา้ง
ชาํระเวน้แต่จะไดGบอกเลิกการดาํเนินกิจการก่อนถึงกาํหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามขอ้บญัญติันี=  
                             ขBอ  ๑๔  ในกรณีที�ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทาํลาย  หรือชาํรุด สาระสําคญั  ให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตยื�นคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวนั  นบัแต่วนัที�ไดGทราบถึงการสูญหาย  ถูก
ทาํลาย  หรือชาํรุด  การขอรับใบแทน  ใบอนุญาตให้ยื�นคาํร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ�นพร้อมด้วย
หลกัฐานต่อไปนี=      



                                   ๑๔.๑  สําเนาการลงบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูก
ทาํลาย     
                                  ๑๔.๒  ใบอนุญาตเดิม  กรณีใบอนุญาตชาํรุดในสาระสาํคญั     
     ๑๔.๓  เอกสารตามขอ้  ๘   
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   - ๑๗  -   
    
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตไดGเท่ากบัเวลาที�เหลือของ
อายใุบอนุญาตเดิม  
 ขBอ  ๑๕  ในกรณีที�ปรากฏว่าผูรั้บอนุญาตสําหรับกิจการใด  ไมGปฏิบติั  หรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที�ออกตาม
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี= หรือเงื�อนไขที�ระบุไวGใน
ใบอนุญาต  ในเรื�องที�กาํหนดไวGเกี�ยวกบัการประกอบกิจการตามที�ไดGรับใบอนุญาตนั=น  เจGา
พนกังานทอ้งถิ�นมีอาํนาจสั�งพกัใชใ้บอนุญาตไดGภายในเวลาที�เห็นสมควร  แต่ตอ้งไมGเกินสิบห้า
วนั  
 ขBอ  ๑๖  เจGาพนกังานทอ้งถิ�นมีอาํนาจออกคาํสั�งเพิกถอนใบอนุญาตเมื�อปรากฏ
วา่ผูข้อรับใบอนุญาต  
  (๑)  ถูกสั�งพกัใชใ้บอนุญาตตั=งแต่สองครั= งขึ=นไปและมีเหตุที�จะตอ้งถูกสั�งพกั
ใชใ้บอนุญาตอีก  
  (๒)  ตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดว่าไดGกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข   พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอ้บญัญติันี=  
  (๓)  ไมGปฏิบติัหรือปฏิบติัไมGถูกตอ้งตามบทแห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที�ออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือขอ้บญัญติันี=   หรือเงื�อนไขที�ระบุไวGในใบอนุญาตในเรื�องที�กาํหนดไวGเกี�ยวกบัการประกอบ
กิจการที�ไดGรับอนุญาต  และการไม่ปฏิบติัหรือการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั=นก่อให้เกิดอนัตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูที่�เหมาะสมกบัการดาํรงชีพ
ของประชาชน 



              ข้อ  ๑๗  คาํสั�งพกัการใชใ้บอนุญาต  และคาํสั�งเพิกถอนใบอนุญาต  ใหท้าํเป็นหนงัสือ
แจง้ใหผู้รั้บใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที�ไม่พบผูรั้บใบอนุญาต  หรือผูรั้บใบอนุญาตไมGยอมรับคาํสั�ง
ดงักล่าว ใหส่้งโดยทางไปรษณียต์อบรับ  หรือใหปิ้ดคาํสั�งนั=นไวGในที�เปิดเผยเห็นไดGง่าย  ณ  
ภูมิลาํเนา  หรือสาํนกัทาํการงานของผูรั้บใบอนุญาต  และใหถื้อวา่ผูรั้บใบอนุญาตนั=นไดGทราบคาํสั�ง
แลGว  ตั=งแต่เวลาที�คาํสั�งไปถึง  หรือวนัปิดคาํสั�งแลว้แต่Gกรณี  

 ขBอ  ๑๘  ผูถู้กสั�งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ
กิจการที�ถูก เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมGไดGจนกวา่จะพน้กาํหนดหนึ�งปีนบัแต่วนัที�ถูกสั�งเพิกถอน
ใบอนุญาต  
                            ขBอ  ๑๙  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นมีอาํนาจแต่งตั=งขา้ราชการหรือพนกังานส่วน
ทอ้งถิ�นเพื�อใหป้ฏิบติัหนา้ที�ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ�ง  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕  ในเขตความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม ในเรื�องใดหรือทุกเรื�องก็ได 

 

 

 

                                                                         - ๑๘  -    
 

หมวดที� ๔ 

บทกาํหนดโทษ 

 
 ขBอ  ๒๐  ผูG้ประกอบกิจการคา้รายใด ไมGปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนขอ้บญัญติันี=   
ตอ้งระวางโทษตามบทกาํหนดโทษแห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด ๕ 

บทเบ็ดเตลด็ 

 ขBอ  ๒๑  ผูG้รับใบอนุญาตประกอบการคา้ซึ� งเป็นที�รังเกียจ  หรืออาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ   ก่อนวนัใช้ขอ้บญัญติันี= ให้ผูน้ั=นประกอบกิจการนั=นต่อไปไดGเสมือนเป็นผูไ้ดGรับ
ใบอนุญาตตามขอ้บญัญติัแลGว  แต่เมื�อใบอนุญาตดงักล่าวสิ=นอายุ  และผูน้ั=นยงัคงประสงคจ์ะดาํเนิน
กิจการต่อไปผูน้ั=นจะตอ้งมาดาํเนินการขอรับใบอนุญาตตามขอ้บญัญติันี= ก่อนการดาํเนินการ 

 ขBอ  ๒๒  ให้เจGาพนกังานทอ้งถิ�นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้
ประกอบการคา้ตามอตัราทา้ยขอ้บญัญติันี=   
 ขBอ  ๒๓  ใบอนุญาตฉบบัหนึ�งใช้สําหรับการคา้ประเภทเดียวและสําหรับสถานที�
เดียว   ถGาประกอบการคา้ซึ� งให้ควบคุมหลายประเภทในขณะ  และสถานที�เดียวกนั  ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในประเภทที�มีอตัราสูงเตม็อตัราแต่ประเภทเดียว  ประเภทอื�นใหเ้ก็บเพียงกึ�งอตัรา  



                                ขBอ  ๒๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม   เป็นผูรั้กษาการให้
เป็นไปตามขอ้บญัญติันี=และใหมี้อาํนาจ ออกคาํสั�ง  กฎ  ระเบียบ  หรือประกาศ  อนัเกี�ยวกบัขอ้บญัญติั
นี=  
 

                                          ประกาศ   ณ   วนัที�    ๗     เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    (ลงชื�อ)     ( สงค ์   ชาภกัดี ) 
                   ( นายสงค ์     ภกัดี ) 
                  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
 

                      เห็นชอบ 

    
   ลงชื�อ  ( มงคล  คาํเพราะ ) 

          ( นายมงคล     คาํเพราะ ) 
            นายอาํเภอกนัทรารมย ์
              ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 

 

อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้า 

กจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ต่อท้ายข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

เรื�อง  กจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ลาํดบัที� รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบบัละ หมายเหต ุ
บาท สต. 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลี=ยงสตัวบ์ก สตัวปี์ก สตัวน์ํ= า สตัวเ์ลื=อยคลานหรือแมลง 
๑.๑  การเลี=ยงสุนขั มา้ โค กระบือ 
 -  ตั=งแต่ ๑๐ – ๒๐ ตวั 
 - มากกวา่ ๒๐ ตวัขึ=นไป 
๑.๒  การเลี=ยงสุกร 
 - ตั=งแต่ ๕ – ๒๐ ตวั 
 - มากกวา่ ๒๐ ตวัขึ=นไป 
๑.๓  การเลี=ยงห่าน เป็ด 
 - ตั=งแต่ ๑๐๐ – ๒๐๐ ตวั 
 - มากกวา่ ๒๐๐ ตวัขึ=นไป 
๑.๔  การเลี=ยงไก่ 

 
 

๕๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐ 

๒๐๐ 
 

๕๐ 
๑๐๐ 

 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

กิจการที�
กาํหนดถา้ทาํ
ตามนยัแห่ง
กฎหมายวา่

ดว้ยการสวน
ครัวและการ

เลี=ยงเพื�อ
ประโยชน์แห่ง
ครัวเรือนไม่

ตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียม



 
 
 
 

 

 - ตั=งแต่ ๑๐๐ – ๒๐๐ ตวั 
 - มากกวา่ ๒๐๐ ตวัขึ=นไป 
๑.๕  การเลี=ยงสตัวน์ํ= าเพื�อจาํหน่าย 
๑.๖  การเลี=ยงสตัวอื์�น ๆ ตั=งแต่ ๒๑ ตวัขึ=นไปเพื�อจาํหน่าย 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

- 
- 
- 
- 

ตามขอ้บญัญติั
นี=  

๒ การเลี=ยงสตัวเ์พื�อรีดเอานม 
ก. ไม่เกิน ๔ ตวั 
ข. ตั=งแต่ ๕ – ๑๐ ตวั 
ค. ตั=งแต่ ๑๑ – ๒๐ ตวั 
ง. ตั=งแต่ ๒๑ – ๔๐ ตวั 
จ. ตั=งแต่ ๔๑ ตวัขึ=นไป 

 
๓๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ลาํดบัที� รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบบัละ หมายเหต ุ
บาท สต. 

๓ การประกอบกิจการเลี= ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื�นใดอันมี
ลักษณะทํานองเ ดียวกัน เ พื�อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื�อ
ประโยชน์ของกิจการนั=น ทั=งนี=  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่ก็ตาม 

๑,๐๐๐ -  

๔ การฆ่าสตัว ์ยกเวน้ในสถานที�จาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาด และการฆ่าเพื�อบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยใชเ้ครื�องจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้ครื�องจกัร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๕ การฟอกหนงัสตัว ์ขนสัตว ์การสะสมหนงัสัตว ์ขนสัตวที์�ยงัไม่ได้
ฟอก 

๒,๐๐๐ -  

๖ การสะสมเขาสตัว ์กระดูกสตัวที์�ยงัมิไดแ้ปรรูป ๒,๐๐๐ -  
๗ การเคี�ยวหนงัสตัว ์เอน็สตัว ์ไขสตัว ์

ก. โดยใชเ้ครื�องจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้ครื�องจกัร 

 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

 

๘ การตม้ การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง้ ยกเวน้ใน
สถานที�จาํหน่ายอาหารการเร่ขายและการขายในตลาด 

๕๐๐ - 
 

 



๙ การประดิษฐเ์ครื�องใชห้รือผลิตภณัฑอื์�น ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สตัว ์เขาสตัว ์หนงัสตัว ์ขนสตัว ์หรือส่วนอื�น ๆ ของสตัว ์

ก. โดยใชเ้ครื�องจกัร 
1) มีเนื=อที�ประกอบการตั=งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตรขึ=นไป 
2) มีเนื=อที�ประกอบการตํ�ากวา่ ๑๐๐ ตารางเมตร 

ข. โดยไม่ใชเ้ครื�องจกัร 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 

 

๑๐ การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 
หรือการกระทาํอื�นใดต่อสตัวห์รือพืชหรือส่วนอื�นส่วนใดของสัตว์
หรือพืช เพื�อเป็นอาหาร 

ก. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�เกินกวา่ ๖๐๐ ตารางเมตรขึ=น
ไป 

ข. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที� ๔๐๑ – ๖๐๐ ตารางเมตร 
ค. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที� ๒๐๐ – ๔๐๐ ตารางเมตร 
ง. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ต ํ�ากวา่ ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 

๑๑ การสะสมหรือการลา้งครั�ง ๑,๐๐๐ -  

 

 

 
 

 

ลาํดบัที� รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบบัละ 

หมายเหต ุ
 

บาท สต. 
๑๒ การผลิตเนย เนยเทียม ๒,๐๐๐ -  
๑๓ การผลิตกะปิ นํ= าพริกแกง นํ= าพริกเผา นํ= าปลา นํ= าเคย นํ= าบูดู ไตปลา 

เตา้เจี=ยว ซีอิOว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื�น ๆ ยกเวน้การผลิตเพื�อ
บริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ -  

๑๔ การผลิต การหมกั การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุง้เจ่า ยกยกเวน้การ
ผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 

ก. การผลิต การหมกั 
ข. การสะสม 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๑๕ การตากเนื=อสตัว ์การผลิตเนื=อสัตวเ์ค็ม การเคี�ยวมนักุง้  ยกเวน้การ
ผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ -  

๑๖ การนึ� ง  การต้ม  การเคี�ยว  การตาก  หรือวิธีอื�นใดในการผลิต
อาหารสัตว ์พืช ยกเวน้ในสถานที�จาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การ
ขายในตลาด  และการผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ -  

๑๗ การเคี�ยวนํ= ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั= ง 
ยกเวน้ในสถานที�จาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การ
ผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 

 
 
 

 
 
 

 



ก. โดยใชเ้ครื�องจกัร 

ข. โดยไม่ใชเ้ครื�องจกัร 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

- 
- 

๑๘ การผลิตเสน้หมี�  ขนมจีน  ก๋วยเตีMยว เตา้หู ้ วุน้เสน้  เกี=ยมอีM  เตา้ฮวย 

ก. เสน้หมี� 

ข. ขนมจีน 

ค. ก๊วยเตีMยว 

ง. เตา้ฮวย เตา้หู ้

จ. วุน้เสน้ 

ฉ. เกี=ยมอีM 

 
  ๒,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
   - 

 

   - 
- 

- 
- 

   - 

 

๑๙  การผลิตแบะแซ ๒,๐๐๐ -  
๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอื�นใด 

ก. โดยใชเ้ครื�องจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้ครื�องจกัร 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
 

 

 

 

 
                                                        

 
 

ลาํดบัที� 
รายการ 

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบบัละ หมายเหต ุ
บาท สต. 

๒๑ การประกอบกิจการการทาํขนมปังสด  ขนมปังแหง้  จนัอบั  ขนม 
เปีO ยะ 

ก. โดยใชเ้ครื�องจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้ครื�องจกัร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

- 
- 

 

๒๒ การแกะ  การลา้งสัตวน์ํ= า  ที�ไม่ใช่ส่วนหนึ� งของกิจการห้องเย็น 
ยกเวน้การผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ -  

๒๓ การผลิตนํ= าอดัลม  นํ= าหวาน  นํ= าโซดา  นํ= าถั�วเหลือง  เครื� องดื�ม
ชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื�นใด ยกเวน้การผลิต
เพื�อบริโภคในครัวเรือน 

๔,๐๐๐ -  

๒๔ การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ= าตาล (ยกเวน้ภายในครอบครัว) ๔,๐๐๐ -  
๒๕ การผลิตผลิตภณัฑจ์ากนํ= านมววั ๔,๐๐๐ -  
๒๖ การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล ์สุรา  เบี=ยร์ 

นํ= าสม้สายชู 
๔,๐๐๐ -  

๒๗ การคั�วกาแฟ ๑,๐๐๐ -  
๒๘ การผลิตลูกชิ=นดว้ยเครื�องจกัร 

ก. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�เกินกวา่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ=น
ไป 

 
๒,๐๐๐ 

 

 
- 
 

 



ข. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ต ํ�ากวา่ ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ - 
๒๙ การผลิตผงชูรส ๔,๐๐๐ -  
๓๐ การผลิตนํ= ากลั�น  นํ= าบริโภค ๒๐๐ -  
๓๑ การตาก  การหมกั  การดองผกั  ผลไม ้ หรือพืชอย่างอื�น ยกเวน้

การผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 
๑,๐๐๐ -  

๓๒ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง้  ชาผง  หรือเครื�องดื�มชนิดผง   อื�น ๆ  ๑,๐๐๐ -  
๓๓ การผลิตไอศครีม  ยกเวน้การผลิตเพื�อบริโภคในครัวเรือน 

ก. วนัละไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 

ข. วนัละ ๕๑ – ๕๐๐ กิโลกรัม 

ค. วนัละ ๕๐๑ กิโลกรัม ขึ=นไป 

 
๕๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

๓๔ การผลิตบะหมี�  มกักะโรนี  หรือผลิตภณัฑอื์�น ๆ ที�คลา้ยคลึงกนั ๒,๐๐๐ -  

                      

 

 

 

 

 
 

ลาํดบัที� รายการ 

ค่าธรรมเนียม

ต่อปีฉบบัละ หมายเหตุ 

บาท สต. 

๓๕ การประกอบกิจการหอ้งเยน็  แช่เยน็อาหาร ๓,๐๐๐ -  
๓๖ การผลิตนํ= าแข็ง  ยกเวน้การผลิตเพื�อใชใ้นสถานที�จาํหน่ายอาหาร 

และเพื�อการบริโภคในครัวเรือน 

ก. ใชเ้ครื�องจกัรประกอบกิจการไม่เกิน ๒ แรงมา้ 

ข. ใชเ้ครื�องจกัรประกอบกิจการเกิน ๒ แรงมา้ แต่ไม่เกิน 
๒๐ แรงมา้ 

ค. ใชเ้ครื�องจกัรประกอบกิการเกิน ๒๐ แรงมา้ แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงมา้ 

ง. ใชเ้ครื�องจกัรประกอบกิจการเกิน ๑๐๐ แรงมา้ขึ=นไป 

 
 

๘๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 

 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 

 

๓๗ การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเครื�องที�มีกาํลงัตั=งแต่  ๕  แรงมา้ ขึ=น
ไป 

ก. ๕ -๑๐ แรงมา้ 

ข. มากกวา่ ๑๐ แรงมา้ขึ=นไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

- 
- 

 

๓๘ การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาดว้ยเครื�องจกัร 

ก. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ตั=งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ=น
ไป 

 
๒,๐๐๐ 

 

 
- 
- 

 



ข. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ต ํ�ากวา่ ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

๓๙ การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผา้เยน็กระดาษเยน็ เครื�องสาํอาง
ต่าง ๆ 

๒,๐๐๐ -  

๔๐ การผลิตสาํลี ผลิตภณัฑจ์ากสาํลี ๑,๐๐๐ -  
๔๑ การผลิตผา้พนัแผล  ผา้ปิดแผล  ผา้อนามยั  ผา้ออ้มสาํเร็จรูป ๒,๐๐๐ -  
๔๒ การผลิตสบู่  ผงซกัฟอก  ผลิตภณัฑช์าํระลา้งต่าง ๆ  ๒,๐๐๐ -  
๔๓ การอดั  การสกดัเอานํ= ามนัจากพืช ๑,๐๐๐ -  
๔๔ การลา้ง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๕๐๐ -  
๔๕ การผลิตแป้งมนัสําปะหลงั แป้งสาคู หรือแป้งอื�น ๆ ในทาํนอง

เดียวกนัดว้ย เครื�องจกัร 
๒,๐๐๐ -  

๔๖ การสีขา้วดว้ยเครื�องจกัร 

ก. เครื�องสีขา้วขนาด ๒๕ แรงมา้ขึ=นไป 

ข. เครื�องสีขา้วขนาดตํ�ากวา่ ๒๕ แรงมา้ 

 
๒๐๐ 
๑๕๐ 

 
- 
- 

 

 

 

 

 
 

ลาํดบัที� รายการ 

ค่าธรรมเนียม

ต่อปีฉบบัละ หมายเหตุ 

บาท สต. 

๔๗ การผลิตยาสูบ 
        ก.  โดยใชเ้ครื�องจกัร 
        ข.  โดยไม่ใชเ้ครื�องจกัร 

 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

 

๔๘ การขดั  การกะเทาะ  การบดเมลด็พืช  การนวดขา้วดว้ยเครื�องจกัร ๑,๐๐๐   
๔๙ การผลิต  การสะสมปุ๋ย 

       ก.  สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ตั=งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ=นไป 
       ข.  สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ต ํ�ากวา่ ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
- 
- 

 

๕๐ การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถุคลา้ยคลึงดว้ยเครื�องจกัร ๒,๐๐๐ -  
๕๑ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมนัสาํปะหลงั ๒,๐๐๐ -  
๕๒ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื� องมือ  เครื� องจักร  อุปกรณ์หรือ

เครื�องใชต้่าง ๆ 
         ก. โดยใชเ้ครื�องจกัร 
         ข. โดยไม่ใชเ้ครื�องจกัร 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๕๓ การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการ
ในลาํดบัที�  ๕๒ 

๒,๐๐๐ -  

๕๔ การกลึง  การเจาะ การเชื�อม  การตี  การตดั   การประสาน  การรีด  
การอดัโลหะดว้ยเครื�องจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเวน้กิจการใน

๕๐๐   



ลาํดบัที� ๕๒ 
๕๕ การเคลือบ  การชุบโลหะดว้ยตะกั�ว สังกะสี ดีบุก  โครเมี�ยม     นิ

เกิลหรือโลหะอื�นใดยกเวน้กิจการใน ลาํดบัที� ๕๒ 
๒,๐๐๐ -  

๕๖ การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื� องจักร สารเคมี  หรือวิธีอื�นใด 
ยกเวน้กิจการในลาํดบัที�  ๕๒ 
       ก. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ตั=งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ=นไป 
       ข. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ต ํ�ากวา่ ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๕๗ การขดั การลา้งโลหะดว้ยเครื�องจกัร สารเคมี หรือวิธีอื�นใด ยกเวน้
กิจการในลาํดบัที� ๕๒ 

๒,๐๐๐ -  

 

 

 

 

 

 

 
 

ลาํดบัที� รายการ 

ค่าธรรมเนียม

ต่อปีฉบบัละ หมายเหตุ 

บาท สต. 

๕๘ การทาํเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคดัเลือกหรือการลา้งแร่ ๒,๐๐๐ -  
๕๙ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพ่นสาร

กนัสนิมยานยนต ์
     ก.  สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ตั=งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ=นไป 
     ข. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ต ํ�ากวา่ ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๖๐ การตั=งศูนยถ่์วงลอ้  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที� เ ป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื� องจักร หรือ
เครื�องกล 
      ก. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ตั=งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ=นไป 
      ข. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ต ํ�ากวา่ ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
 
 

- 
- 

 

๖๑ การประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัยานยนต ์ เครื�องจกัร หรือเครื�องกล ซึ� ง
มีไวบ้ริการหรือจาํหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั=นมีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต ์ เครื�องจกัรหรือเครื�องกลดงักล่าวดว้ย 

๑,๐๐๐ -  

๖๒ การลา้ง  การอดัฉีดรถยนต ์ ๕๐๐ -  
๖๓ กิจการเกี�ยวกบัยานยนต ์เครื�องจกัรกล หรือเครื�องกล 

การผลิต   
การซ่อม  การอดัแบตเตอรี�  
การปะ  การเชื�อมยาง 

 
๔,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
- 
- 
- 

 



๖๔ การอดัผา้เบรก  ผา้ครัช 
     ก.  สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ตั=งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ=นไป 
     ข. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ต ํ�ากวา่ ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๒๕๐ 

 
- 
- 

 

๖๕ การผลิตไมขี้ดไฟ ๔,๐๐๐ -  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลาํดบัที� รายการ 

ค่าธรรมเนียม

ต่อปีฉบบัละ หมายเหตุ 

บาท สต. 

๖๖ การเลื�อย การซอย  การขดั  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การทาํ
คิ=ว  หรือการตดัไมด้ว้ยเครื�องจกัร 
      ก. เครื�องจกัรที�มีกาํลงั  ๕  แรงมา้ขึ=นไป 
      ข. เครื�องจกัรที�มีกาํลงัเกินกวา่ ๑ แรงมา้  แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ 
       ค. เครื�องจกัรที�มีกาํลงั  ๑  แรงมา้  ลงมา 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

 

๖๗ การประดิษฐไ์มห้วาย เป็นสิ�งของดว้ยเครื�องจกัร หรือการพ่น  การ
ทาสาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งสาํเร็จผลิตภณัฑจ์ากไม ้หรือหวาย 
        ก. เครื�องจกัรที�มีกาํลงั  ๕  แรงมา้ขึ=นไป 
        ข. เครื�องจกัรที�มีกาํลงัเกินกวา่ ๑ แรงมา้  แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ 
         ค. เครื�องจกัรที�มีกาํลงั  ๑  แรงมา้  ลงมา 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

- 
- 
- 

 

๖๘ การอบไม ้ ๓,๐๐๐ -  
๖๘ การผลิตธูปดว้ยเครื�องจกัร ๑,๐๐๐ -  
๗๐ การประดิษฐสิ์�งของ เครื�องใช ้เครื�องเขียนดว้ยกระดาษ 

       ก. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ตั=งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ=นไป 
       ข. สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ต ํ�ากวา่ ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

๗๑ การผลิตกระดาษต่าง  ๆ ๑,๐๐๐ -  
๗๒ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน    



ก. ขายส่ง 
1) สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ตั=งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร

ขึ=นไป 
2) สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ต ํ�ากวา่ ๒๐๐ ตารางเมตร 

ข. ขายปลีก 
1) สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ตั=งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร

ขึ=นไป 
2) สถานที�ประกอบการมีเนื=อที�ต ํ�ากวา่ ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลาํดบัที� รายการ 

ค่าธรรมเนียม

ต่อปีฉบบัละ หมายเหตุ 

บาท สต. 

๗๓ กิจการสปาเพื�อสุขภาพเวน้แต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ -  

๗๔ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เวน้แต่เป็นการให้บริการใน
ลําดับ ที�  ๗ ๓ หรื อใ นสถา นพ ยา บา ลต าม กฎ หม าย ว่า ด้วย
สถานพยาบาล 

๔,๐๐๐ -  

๗๕ การประกอบกิจการสถานที�อาบนํ= า อบไอนํ= า อบสมุนไพรเวน้แต่
เป็นการให้บริการในลาํดับที�  ๗๓ หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ -  

๗๖ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื�นในทาํนองเดียวกนั 

ก. ไม่เกิน ๒๐ หอ้ง 

ข. เกินกวา่ ๒๐ หอ้ง แต่ไม่เกิน ๗๐ หอ้ง 

ค. เกินกวา่ ๗๐ หอ้ง 

 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

๗๗ การประกอบกิจการหอพกั อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื�นในทาํนองเดียวกนั 

ก. ไม่เกิน ๕ หอ้ง 

ข. ตั=งแต่ ๖ – ๑๐ หอ้ง 

ค. ตั=งแต่ ๑๑ – ๑๕ หอ้ง 

ง. ตั=งแต่ ๑๖ – ๒๐ หอ้ง 

 
 

๑๐๐ 

 

๔๐๐ 
๘๐๐ 

 

๑,๖๐๐ 

 
 
- 

 

- 
- 

 

- 

 



จ. ตั=งแต่ ๒๑ – ๕๐ หอ้ง 

ฉ. ตั=งแต่ ๕๑ หอ้ง ขึ=นไป 

๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

- 
- 

๗๘ การประกอบกิจการมหรสพ ๒,๐๐๐ -  
๗๙ การจดัให้มีการแสดงดนตรี เตน้รํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเ้ทค คารา

โอเกะหรือการแสดงอื�น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 
๕๐๐ -  

๘๐ การประกอบกิจการสระว่ายนํ= า หรือกิจการอื�น ๆ ในทํานอง
เดียวกนั เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการในลาํดบัที� ๗๓ 

๒,๐๐๐ -  

๘๑ การจดัให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการ
เล่นอื�น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

๓,๐๐๐ -  

๘๒ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เวน้แต่กิจการที�อยู่ใน
บงัคบัตามกฎหมาย วา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

๑๕๐ -  

 

 

 

 
 

ลาํดบัที� รายการ 

ค่าธรรมเนียม

ต่อปีฉบบัละ หมายเหตุ 

บาท สต. 

๘๓ การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมนํ= าหนกั  โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการให้อาหารที� มีวตัถุประสงค์พิเศษ  การบริหาร
ร่างกาย  หรือโดยวธีิอื�นใด  เวน้แต่การใหบ้ริการดงัในลาํดบัที� ๗๓ 
หรือ สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

๕,๐๐๐ -  

๘๔ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้กม ๒,๐๐๐ -  
๘๕ การประกอบกิจการสนามกอลฟ์ หรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ๕,๐๐๐ -  
๘๖ การประกอบกิจการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์ การสาธารณสุข

วทิยาศาสตร์หรือสิ�งแวดลอ้ม 
๑,๐๐๐ -  

๘๗ การสกัผิวหนงั การเจาะหูหรือเจาะอวยัวะอื�น ๕๐๐ -  
๘๘ การปั�นดา้ย การกรอดา้ย  การทอผา้ดว้ยเครื�องจกัร หรือการทอผา้

ดว้ยกี�กระตุกตั=งแต่ ๕ กี�ขึ=นไป 
๕๐๐ -  

๘๙ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๑,๐๐๐ -  
๙๐ การปั�นฝ้าย หรือนุ่นดว้ยเครื�องจกัร ๑,๐๐๐ -  
๙๑ การทอเสื�อ กระสอบ พรม หรือสิ�งทออื�น ๆ ดว้ยเครื�องจกัร ๑,๐๐๐ -  
๙๒ การเยบ็ผา้ดว้ยเครื�องจกัรตั=งแต่ ๕ เครื�องขึ=นไป 

ก. ตั=งแต่ ๕ – ๑๐ เครื�อง 

ข. ตั=งแต่ ๑๑- ๒๐ เครื�อง 

ค. ตั=งแต่ ๒๑ เครื�องขึ=นไป 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 



๙๓ การพิมพผ์า้ หรือการพิมพสิ์�งทออื�น ๆ ๕๐๐ -  
๙๔ การซกั การอบ  การรีด การอดักลีบผา้ดว้ยเครื�องจกัร ๑๐๐ -  
๙๕ การยอ้ม  การกดัสีผา้  หรือสิ�งทออื�น ๆ ๕๐๐ -  
๙๖ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภณัฑดิ์นเผา 

ก. โดยใชเ้ครื�องจกัร 

ข. โดยไม่ใชเ้ครื�องจกัร 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

๙๗ การระเบิด การโม่ การป่นหินดว้ยเครื�องจกัร ๔,๐๐๐ -  
๙๘ การผลิตเครื�องใชด้ว้ยซีเมนตห์รือวตัถุที�คลา้ยคลึง 

ก. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

ข. เกินกวา่ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

 

 

 

 

 
 

ลาํดบัที� รายการ 

ค่าธรรมเนียม

ต่อปีฉบบัละ หมายเหตุ 

บาท สต. 

๙๙ การสะสม  การผสมซีเมนต ์ หิน ทราย หรือวตัถุที�คลา้ยคลึง 

ก. ๑-๓  ตนั 

ข. ๓-๕  ตนั 

ค. ๕  ตนัขึ=นไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

๑๐๐ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวตัถุที�คลา้ยคลึง ๒,๐๐๐ -  
๑๐๑ การเลื�อย การตดั หรือการประดิษฐหิ์นเป็นสิ�งของต่าง ๆ ๑,๐๐๐ -  
๑๐๒ การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา

หินปูน 
๒,๐๐๐ -  

๑๐๓ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที� มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผา้เบรก ผา้ครัช กระเบื=องมุงหลงัคา กระเบื=องยาง 
ฝ้า เพดาน ท่อนํ= า เป็นตน้ 

๔,๐๐๐ -  

๑๐๔ การผลิตกระจก หรือผลิตภณัฑแ์กว้ ๒,๐๐๐ -  
๑๐๕ การผลิตกระดาษทราย ๒,๐๐๐ -  
๑๐๖ การผลิตใยแกว้หรือผลิตภณัฑจ์ากใยแกว้ ๕,๐๐๐ -  
๑๐๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ 

หรือสารตวัทาํละลาย 
๓,๐๐๐ -  

๑๐๘ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส 

ก. ก๊าซหุงตม้ 

 
 

 
 

 



๑) ไม่เกิน ๒๐ ถงั 

๒) ตั=งแต่ ๒๐ ถงัขึ=นไป 

ข. ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาเซททีลีน 

๑๕๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

- 
- 
- 

๑๐๙ การผลิต  การกลั�น  การสะสม  การขนส่งนํ= ามนัปิโตรเลี�ยมหรือ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลี�ยม ต่าง ๆ 

๑,๐๐๐ - ยกเวน้ปัOม
หลอด ๑๕๐ 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          แบบ กอ. 1 

                       คาํขอรับใบอนุญาตให้ดําเนินกจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 
                                                                                เขียนที� ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
                                                                   วนัที�………….เดือน…………………พ.ศ………………. 
                   ขา้พเจา้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื�อ….………………………………..อาย…ุ………..ปี 
อยูบ่า้น/สาํนกังาน เลขที�…………ถนน………………ตาํบล………………..อาํเภอ……………… 
จงัหวดั……………………โทรศพัท…์……………….ขอยื�นคาํขอรับใบอนุญาตใหด้าํเนิน 
กิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นดงัต่อไปนี=  
                  1. ชื�อสถานที�…………………………ตั=งอยูเ่ลขที�……………………ถนน……………… 
ตาํบล…………………อาํเภอ…………………จงัหวดั……………….ขอรับใบอนุญาตใหด้าํเนิน
กิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพรวม…………ประเภท คือ 
                   1.1 ………………………………………………………………………………………… 
                   1.2 ………………………………………………………………………………………… 
                   1.3 ………………………………………………………………………………………… 
                 2. ผูจ้ดัการชื�อ……………………………….อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขที�………………. 
ถนน……………ตาํบล…………….อาํเภอ………………จงัหวดั…………..โทรศพัท…์……….. 
                 3. พร้อมคาํขอนี=ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่างๆ มาดว้ยแลว้ คือ 
                   3.1 สาํเนาทะเบียนบา้นของสถานประกอบการ 
                   3.2 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้ระกอบการ 



                   3.3 สาํเนาหนงัสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณีผูข้อเป็นนิติบุคคล 
                   3.4 หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจ 
ของผูรั้บมอบอาํนาจกรณีเจา้ของหรือผูป้ระกอบการไม่สามารถมายื�นคาํขอดว้ยตนเองได ้
                4. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่มีคุณสมบติัพร้อมตามที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นกาํหนดและขอ้ความ 
ในแบบคาํขอนี= เป็นความจริง และขา้พเจา้พร้อมที�จะปฏิบติัตามขอ้บญัญติัวา่ดว้ยกิจการที�เป็น 
อนัตรายต่อสุขภาพ คาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข คาํสั�งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�น รวมทั=งกฎ 
ระเบียบและเงื�อนไข หลกัเกณฑข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม ทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        5. แผนที�สังเขปแสดงที�ตั=งของสถานที�ประกอบการดงันี=  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                      6. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบคาํขอนี= เป็นความจริงทุกประการและพร้อม 
ที�จะปฏิบติัตามขอ้บญัญติัวา่ดว้ยการจาํหน่ายสินคา้ในที� หรือทางสาธารณะ คาํแนะนาํของเจา้พนกังาน 



สาธารณสุข คาํสั�งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�น กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบลคาํเนียม ทุกประการ 
 
                                                  (ลงชื�อ)……………………………….ผูข้อรับใบอนุญาต 
                                                          (……..……………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             แบบ กอ. 2 

                                       ใบอนุญาตให้ดาํเนินกจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 
เล่มที�………..เลขที�…………/……….                    เขียนที�ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
 
                    อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื�อ……………………..……………อาย…ุ……. ปี 
สัญชาติ………..อยูบ่า้น/สาํนกังาน เลขที�………….ถนน………………..ตาํบล…………….. 
อาํเภอ………………..จงัหวดั…………………โทรศพัท ์
                    1. เนินกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ รวม…………….ประเภท คือ 
                       1.1………………………………………………………………………….. 
                       1.2………………………………………………………………………….. 
                       1.3…………………………………………………………………………... 
                   2. ชื�อสถานที�……………………………ตั=งอยูบ่า้นเลขที�………….ถนน……………….. 
ตาํบล……………..อาํเภอ………………..จงัหวดั…………………โทรศพัท…์…………………. 
ชื�อผูจ้ดัการ…………………………………. 
                   3. ค่าธรรมเนียม……………บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที�……………เลขที�……….
วนัที�…………เดือน…………….พ.ศ……………. 
                  4. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี= .- 



                     4.1 ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียมวา่ดว้ยการกาํจดัสิ�ง
ปฏิกลูและมลูฝอย ตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข และคาํสั�งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
รวมทั=งกฎ ระเบียบ คาํสั�งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
                     4.2 ……………..…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………... 
                  5. ใบอนุญาตฉบบันี= สิ=นอายเุมื�อวนัที�………….เดือน…………พ.ศ…………… 
 

                                      ออกให ้ณ วนัที�……..เดือน……………พ.ศ…………. 
 
                                                                     ลงชื�อ………………………………… 
                                                                           (…………………………………….) 
                                                                                        เจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
 
 
 
 
 

                                                               รายการต่ออายุใบอนุญาต 
 

ว.ด.ป. 
ที�อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที�สิ=นอาย ุ

          จาํนวนเงิน         ใบเสร็จรับเงิน          ลงชื�อ 
เจา้พนกังานทอ้งถิ�น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที� เลขที� ว.ด.ป 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
คําเตือน     1. ตอ้งแสดงใบอนุญาตนี=ไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  สาํนกัทาํการของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 



                  2. ตอ้งยื�นคาํขอต่อใบอนุญาตพร้อมชาํระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ=นอาย ุ
                  3. หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมชาํระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที�กาํหนด 
                       ตามขอ้ 2  ตอ้งเสียค่าปรับเพิ�มขึ=นอีกร้อยละ 20  ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
                  4. การขอต่อใบอนุญาตให้นาํใบอนุญาตฉบบันี=ไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         แบบ กอ. 3 

                    คาํขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินกจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 
เล่มที�………..เลขที�…………/……….                     เขียนที�ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
 
                      อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื�อ……………………………อาย…ุ…. ปี 
สัญชาติ………..อยูบ่า้น/สาํ นกังาน เลขที�………….ถนน……………..ตาํ บล…………….. 
อาํเภอ………………..จงัหวดั…………………โทรศพัท…์……………ขอยื�นคาํขอรับใบอนุญาต 
ใหด้าํเนินกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นดงัต่อไปนี=  
                      1. ไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภทเมื�อ 
วนัที�………..เดือน…………..พ.ศ……….ค่าธรรมเนียมปีละ………….บาท ใบอนุญาตมีกาํหนด 
สิ=นอาย ุวนัที�………เดือน………………..พ.ศ………….. 
                       2. ชื�อสถานที�………………ตั=งอยูบ่า้นเลขที�………….ถนน…………….. 
ตาํบล……………..อาํเภอ………………..จงัหวดั…………………โทรศพัท…์…………………. 
ชื�อผูจ้ดัการ…………………………………. 
                      3. มีความประสงคข์อต่ออายใุบอนุญาตไปอีก 1 ปี โดยขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตาม 
ขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม วา่ดว้ยกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและ 



ปฏิบติัเกี�ยวดว้ยสุขลกัษณะตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข และคาํสั�งของเจา้พนกังาน 
ทอ้งถิ�น รวมทั=งกฎ ระเบียบ คาํสั�งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียมทุกประการ 
                     4. จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาอนุญาต พร้อมไดแ้นบใบอนุญาตและเงิน 
ค่าธรรมเนียมจาํนวน…………..บาทมาดว้ยแลว้ 
 
                                                        ลงชื�อ……………………………ผูย้ื�นคาํขอ 
                                                               (………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              แบบคาํร้องทั�วไป 
                                                                                                 เขียนที� ................................................ 
                                                                                วนัที�.........เดือน...............................พ.ศ. ............. 
 
เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
 

                 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล.................................. 
อาย.ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขที�............หมู่ที�.............หมู่บา้น..........................ตาํบล................................ 
อาํเภอ....................................จงัหวดั.......................................โทรศพัท.์............................................ 
                  มีความประสงค.์............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
                  ขอใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียมดาํเนินการดงันี=  
                   1............................................................................................................................... 
                   2............................................................................................................................... 
                   3............................................................................................................................... 
 



                    จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
 
                                                                                         ............................................(ผูย้ื�นคาํร้อง) 
                                                                                         (..........................................) 
 
                     ความเห็น                                                                                         คาํสั�ง 
          ...................................                                                                  .................................. 
          ...................................                                                                  .................................. 
          ...................................                                                                  .................................. 
 
ลงชื�อ .........................................                                                 ลงชื�อ.......................................... 
        (...........................................)                                                  (...............................................) 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม                                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชข้อ้บญัญติัฉบบันี=  คือ โดยที�เป็นการสมควรกาํหนดประเภทของ 
กิจการใหเ้ป็นกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพที�ตอ้งควบคุมในทอ้งถิ�น เพื�อป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนการรักษาความสะอาด การควบคุมการประกอบกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ตลอดจนหลกัเกณฑ์ วธีิการและเงื�อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การต่อ
อายใุบอนุญาต และอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ซึ� งการ 
ดาํเนินการดงักล่าว ตามมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.
๒๕๓๗  แกไ้ขเพิ�มเติมถึง(ฉบบัที� ๕) พ.ศ.๒๕๔๖   ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓  
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญติัใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลได ้   จึงขอเสนอร่างขอ้บญัญติันี=  ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม และนายอาํเภอ 
กนัทรารมย ์ เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 


