
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  วาดวยการควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

องคการบริหารสวนตําบลหางสูง  โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

และนายอําเภอหนองใหญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลหางสูง  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลหางสูง  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 ขอ  ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

 “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

 “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๖ ใหกจิการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนีเ้ปนกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

 ๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

  (๖.๑.๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

  (๖.๑.๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

 ๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

  (๖.๒.๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาด 

  (๖.๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตากหรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๖.๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

  (๖.๒.๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

  (๖.๒.๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก   

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ   ของสัตว  ดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๖.๒.๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  (๖.๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

 ๖.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๖.๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

  (๖.๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย   

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๖.๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิมจากผัก   

ผลไมหรือพืชอยางอื่น 

  (๖.๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก   

บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

  (๖.๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

  (๖.๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย   

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๖.๓.๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

  (๖.๓.๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๖.๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

  (๖.๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

  (๖.๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

  (๖.๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

  (๖.๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ

   (๖.๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

  (๖.๓.๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

  (๖.๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

  (๖.๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก   

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

  (๖.๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๖.๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

  (๖.๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

  (๖.๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

  (๖.๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

  (๖.๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

  (๖.๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

 ๖.๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

  (๖.๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

  (๖.๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

  (๖.๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๖.๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

  (๖.๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

 ๖.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

  (๖.๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

  (๖.๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

  (๖.๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช   

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๖.๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๖.๕.๕) การผลิตยาสูบ 

  (๖.๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

  (๖.๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

  (๖.๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

  (๖.๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

  (๖.๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะ  หรือแร 

  (๖.๖.๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๖.๑) 

  (๖.๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี   ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๖.๑) 

  (๖.๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๖.๑) 

  (๖.๖.๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๖.๑) 

  (๖.๖.๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 
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 ๖.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๖.๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

  (๖.๗.๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๖.๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา 

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๖.๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

  (๖.๗.๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

  (๖.๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

  (๖.๗.๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

  (๖.๗.๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๖.๗.๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

 ๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

  (๖.๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

  (๖.๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๖.๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

  (๖.๘.๔) การอบไม 

  (๖.๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

  (๖.๘.๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๖.๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

  (๖.๘.๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
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 ๖.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

  (๖.๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๖.๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  (๖.๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๖.๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๖.๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๖.๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๖.๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (๖.๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๖.๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๙.๑) 

  (๖.๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

  (๖.๙.๑๑) การประกอบกิจการเสรมิสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๖.๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

  (๖.๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

  (๖.๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 
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  (๖.๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

  (๖.๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  (๖.๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

  (๖.๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

  (๖.๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

  (๖.๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

  (๖.๙.๒๑) การประกอบกจิการใหบรกิารสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว   

ชั่วคราว 

 ๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

  (๖.๑๐.๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

  (๖.๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

  (๖.๑๐.๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

  (๖.๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๖.๑๐.๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๖.๑๐.๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

  (๖.๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

  (๖.๑๐.๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

 ๖.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๖.๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

  (๖.๑๑.๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

  (๖.๑๑.๓) การผลิต ส่ิงของ  เครื่ อง ใชหรือผลิต ภัณฑอื่ น  ๆ   ด วยซี เมนต   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๖.๑๑.๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  

ตักดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑๑.๒) 
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  (๖.๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๖.๑๑.๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดษิฐหนิเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

  (๖.๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

  (๖.๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

  (๖.๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

  (๖.๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

  (๖.๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๖.๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๖.๕) 

 ๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

  (๖.๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

  (๖.๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

  (๖.๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

  (๖.๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

  (๖.๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๗.๑) 

  (๖.๑๒.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก   

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๖.๑๒.๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

  (๖.๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

  (๖.๑๒.๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

  (๖.๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด   เบเกอร ไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๖.๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
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  (๖.๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

  (๖.๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

  (๖.๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

  (๖.๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๖.๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

  (๖.๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 ๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

  (๖.๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

  (๖.๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

  (๖.๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๖.๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

  (๖.๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

  (๖.๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

  (๖.๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

  (๖.๑๓.๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

  (๖.๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

  (๖.๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๖.๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๖.๑๓.๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

  (๖.๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 
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ขอ ๗ ผูประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น 

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด 

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อมีระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถกูสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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ขอ  ๑๑ สถานที่ประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

 (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรค 

ที่ติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหารการสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลหางสูงวาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

 (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

 (๒) กรณีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา   

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข 

โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว 

โดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ  ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) สําเนาใบอนุญาตอื่น  ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหางสูงประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

 (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว   

ระบายน้ําไดสะดวก 

 (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือท่ีอยูอาศัย 

ใกลเคียง 

 (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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 (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเหน็วา  สถานที่ใดสมควรจะตองทาํพ้ืนดวยวตัถถุาวร   

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก   

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  ความสะเทือน   

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาว   

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๖) ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปนท่ีอยูอาศัย 

ของสัตวนําโรค 

 (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

 (๘) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

 (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๑๐) สถานท่ีเล้ียงสัตว  ที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

  (๑๑) สถานที่ เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่ สําหรับตากหรือผ่ึงสินคา 

ตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

 ขอ  ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

้หนา   ๗๘
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลหางสูงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

 การขอตอใบอายุอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ดวย 

ขอ  ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

 กรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึง่คางชําระคาธรรมเนียมตดิตอกันเกนิกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ   

จนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหางสูง 

ขอ  ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

้หนา   ๗๙
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ขอ  ๒๗ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหางสูงกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญให ผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

 (๓) การออกใบแทนใบอนญุาตใหใชแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ  โดยประทับตราสีแดง 

วา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

 (๔) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

 (๕) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลม  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว 

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีสมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๘๐
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 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ  ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สมคิด  เอนกวศนิชัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหางสูง 

้หนา   ๘๑
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

(๑.๑) การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
 ก. การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
  (๑) ตั้งแต  ๑๐  ตัว  ถึง  ๒๐  ตัว 
  (๒) เกินกวา  ๒๐  ตัว  ถึง  ๕๐  ตัว 
  (๓) เกินกวา  ๕๐  ตัว  ถึง  ๒๐๐  ตัว 
   (๔) เกินกวา  ๒๐๐  ตัว  ถึง  ๕๐๐  ตัว 
   (๕) เกินกวา  ๕๐๐  ตัวข้ึนไป 
 ข. การเลี้ยงสุกร  การเลี้ยงแพะ  แกะ 
   (๑) ตั้งแต  ๒๐  ตัว  ถึง  ๕๐  ตัว 
   (๒) เกินกวา  ๕๐  ตัว  ถึง  ๒๐๐  ตัว 
   (๓) เกินกวา  ๒๐๐  ตัว  ถึง  ๕๐๐  ตัว 
   (๔) เกินกวา  ๕๐๐  ตัว  ถึง  ๑,๐๐๐  ตัว 
   (๕) เกินกวา  ๑,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๓,๐๐๐  ตัว 
   (๖) เกินกวา  ๓,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๕,๐๐๐  ตัว 
   (๗) เกินกวา  ๕,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๘,๐๐๐  ตัว 
   (๘) เกินกวา  ๘,๐๐๐  ตัวข้ึนไป 
 ค. การเลี้ยงหาน  เปด  ไก 
   (๑) ตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๕,๐๐๐  ตัว 
   (๒) เกินกวา  ๕,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๓๐,๐๐๐  ตัว 
   (๓) เกินกวา  ๓๐,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๙๐,๐๐๐  ตัว 
   (๔) เกินกวา  ๙๐,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๕๐๐,๐๐๐  ตัว 
   (๕) เกินกวา  ๕๐๐,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ตัว 
   (๖) เกินกวา  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ตัวข้ึนไป 
 ง. การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 
   (๑) ตั้งแต  ๒๐  ตัว  ถึง  ๑๐๐  ตัว 
   (๒) เกินกวา  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป 
 จ. การเลี้ยงสัตวน้ํา  สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 
   (๑) ตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๓๐,๐๐๐  ตัว 
   (๒) เกินกวา  ๓๐,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๙๐,๐๐๐  ตัว 
   (๓) เกินกวา  ๙๐,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๕๐๐,๐๐๐  ตัว 
   (๔) เกินกวา  ๕๐๐,๐๐๐  ตัว  ถึง  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ตัว 
   (๕) เกินกวา  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ตัวข้ึนไป 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 



-  ๒  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
 ฉ. การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานทุกประเภท 
   (๑) ตั้งแต  ๒๐  ตัว  ถึง  ๕๐  ตัว 
   (๒) เกินกวา  ๕๐  ตัว  ถึง  ๒๐๐  ตัว 
   (๓) เกินกวา  ๒๐๐  ตัวข้ึนไป 
 ช. การเพาะพันธุ  การเลี้ยง  และการอนุบาลสัตวอ่ืน ๆ   นอกจากท่ีบัญญัติไวแลว
ในขอบัญญัตินี้ 
   (๑) ตั้งแต  ๑๐  ตัว  ถึง  ๑๐๐  ตัว 
   (๒) เกินกวา  ๑๐๐  ตัว  ถึง  ๕๐๐  ตัว 
   (๓) เกินกวา  ๕๐๐  ตัวข้ึนไป 
(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  
ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
(๒.๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   
การขายในตลาด 
 ก. โดยใชเครื่องจักร 
 ข. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตากหรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
(๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
(๒.๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  
กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  
หรือกรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
(๒.๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  
ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ  ยกเวนการทําเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 



-  ๓  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
(๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  
ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  
น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน  ยกเวนการทําเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม
หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการทําเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  
เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนยผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด
นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  
เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๗) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   
ท่ีคลายคลึงกัน 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ   
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 



-  ๔  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
(๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  
ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผง 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  
น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 
(๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
 ก. โรงงานผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
 ข. ผลิตน้ําจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  เครื่องละ 
(๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
(๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก
พืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

  



-  ๕  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
 (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 
(๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 
(๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
(๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง   
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
(๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  
รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

   



-  ๖  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
 (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ  

 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
(๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอ่ืน  ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม  
ยกเวนการนวดขาวดวยมือ 
(๕.๕) การผลิตยาสูบ 
(๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยไมใชเครื่องจักร 
(๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
 ก. การผลิตปุย 
   (๑) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
   (๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
   (๓) โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. การสะสมปุย 
   (๑) สถานประกอบการคาสะสมปุยมีเนื้อท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
   (๒) สถานประกอบการคาสะสมปุยมีเนื้อท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร   
ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 
   (๓) สถานประกอบการคาสะสมปุยมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
(๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช  ยกเวน  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักรกล 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
(๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 



-  ๗  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

(๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  
ดวยโลหะหรือแร 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
(๖.๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
(๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
(๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
(๖.๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
(๖.๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 
 ก. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ข. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ค. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐๑ - ๑๕๐  ตารางเมตร 
 ง. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๕๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 จ. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
(๗.๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 ก. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ข. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ค. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐๑ - ๑๕๐  ตารางเมตร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 



-  ๘  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
 
 

 ง. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๕๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 จ. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
(๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร 
หรือเครื่องกล 
 ก. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ข. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ค. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐๑ - ๑๕๐  ตารางเมตร 
 ง. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๕๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 จ. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ
หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
 ก. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ข. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ค. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐๑ - ๑๕๐  ตารางเมตร 
 ง. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๕๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 จ. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
(๗.๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 
 ก. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ข. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ค. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐๑ - ๑๕๐  ตารางเมตร 
 ง. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๕๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 จ. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
(๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
 ก. การผลิต  แบตเตอรี่ 
 ข. การจําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗.๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อม  ยางยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ 
 ก. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ข. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ค. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐๑ - ๑๕๐  ตารางเมตร 
 ง. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๕๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 จ. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
(๗.๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 
 ก. ผลิต  ผาเบรก  ผาคลัตช 
 ข. ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

๘,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 



-  ๙  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
(๗.๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 
ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 
 ก. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ข. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ค. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐๑ - ๑๕๐  ตารางเมตร 
 ง. พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๕๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 
(๘.๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
(๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช 
หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
(๘.๔) การอบไม 
(๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 
(๘.๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   
 ก. มีสถานประกอบกิจการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ข. มีสถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๘.๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
(๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๙.๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ
ท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 



-  ๑๐  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ 
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน 
 ก. มีหองพักเกินกวา  ๕๐  หองข้ึนไป 
 ข. มีหองพักเกินกวา  ๓๐  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง 
 ค. มีหองพักเกินกวา  ๑๐  หอง  แตไมเกิน  ๓๐  หอง 
 ง. มีหองพักไมเกิน  ๑๐  หอง 
(๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 ก. มีหองพักเกินกวา  ๕๐  หองข้ึนไป 
 ข. มีหองพักเกินกวา  ๓๐  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง 
 ค. มีหองพักเกินกวา  ๑๐  หอง  แตไมเกิน  ๓๐  หอง 
 ง. มีหองพักไมเกิน  ๑๐  หอง 
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก 
คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวน
แตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 
(๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ   
ในทํานองเดียวกัน 
(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
(๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 
(๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
(๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม 
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
(๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 
(๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
(๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยง 
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

  



-  ๑๑  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 

(๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
 ก. ตั้งแต  ๕  ก่ี  ถึง  ๑๐  ก่ี 
 ข. ตั้งแต  ๑๑  ก่ี  ถึง  ๓๐  ก่ี 
 ค. ตั้งแต  ๓๑  ก่ีข้ึนไป 
(๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 
 ก. โรงสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห  เกินกวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
 ข. โรงสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห  ไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๑๐.๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
(๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
 ก. ทอดวยเครื่องจักรไฟฟา 
 ข. ทอดวยแรงงานอ่ืน 
(๑๐.๕) การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
 ก. ตั้งแต  ๕  เครื่อง  ถึง  ๑๐  เครื่อง 
 ข. ตั้งแต  ๑๑  เครื่อง  ถึง  ๓๐  เครื่อง 
 ค. ตั้งแต  ๓๑  เครื่องข้ึนไป 
(๑๐.๖) การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ   
(๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(๑๐.๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ   
 ก. โรงยอม 
 ข. รับจางยอมท่ัวไป 

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
(๑๑.๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑.๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  
ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑.๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑตาง ๆ   
(๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
(๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 
(๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
(๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   
หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

 
๒,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 



-  ๑๒  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   
(๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   
หรือสารตัวทําละลาย 
 ก. การผลิตกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 
 ข. การสะสม  ขนสง  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ค. การสะสม  ขนสง  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตร   
ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ง. การสะสม  ขนสง  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร   
ถึง  ๕๐  ตารางเมตร 
(๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 
 ก. การผลิตกาซ 
 ข. การสะสม  ขนสง  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ค. การสะสม  ขนสง  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตร   
ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ง. การสะสม  ขนสง  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร   
ถึง  ๕๐  ตารางเมตร 
(๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 ก. ผลิต  กลั่นปโตรเลียม 
 ข. การสะสม  ขนสง  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ค. การสะสม  ขนสง  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตร  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ง. การสะสม  ขนสง  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร  ถึง  ๕๐  ตารางเมตร 
(๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 
 ก. ผลิต  ถานหิน  หรือถานโคก 
 ข. การสะสม  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ค. การสะสม  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตร  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ง. การสะสม  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร  ถึง  ๕๐  ตารางเมตร 
(๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 
(๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  ดวยเครื่องจักร 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
(๑๒.๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

  



-  ๑๓  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
 
 

(๑๒.๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
 ก.  การผลิตฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
 ข.  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
(๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
(๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 
ในการผลิตดอกไมเพลิง 
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
(๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 ก. ผลิต  สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 ข. การสะสม  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ค. การสะสม  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตร   
ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ง. การสะสม  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร   
ถึง  ๕๐  ตารางเมตร 
(๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
 ก. ผลิต  กาว 
 ข. การสะสม  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ค. การสะสม  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตร   
ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ง. การสะสม  บรรจุ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร   
ถึง  ๕๐  ตารางเมตร 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

๑๓ 
 
 
 
 

กิจการอ่ืน ๆ   
(๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
 ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

  



-  ๑๔  - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
 
 
 

(๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรืออุปกรณไฟฟา 
 ก. การผลิต  เครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรืออุปกรณไฟฟา 
 ข. การซอม  เครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรืออุปกรณไฟฟา 
(๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 
 ก. ไมเกิน  ๒  เครื่อง 
 ข. ตั้งแต  ๓  เครื่อง  ถึง  ๔  เครื่อง 
 ค. ตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
 ก. พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ข. พ้ืนตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 ค. พ้ืนตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
 ก. พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ข. พ้ืนตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 ค. พ้ืนตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม 
(๑๓.๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
(๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
(๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 
(๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 
(๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 
 ก.  การผลิตกาซไบโอดีเซลและเอทานอล 
 ข. การสะสม  ขนสง  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ค. การสะสม  ขนสง  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตร 
ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ง. การสะสม  ขนสง  มีเนื้อท่ีตั้งแต  ตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร   
ถึง  ๕๐  ตารางเมตร 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
คําขอเลขท่ี.............../..................      เขียนท่ี................................................... 
         วันท่ี........เดือน...................พ.ศ. ........... 
 
 ขาพเจา..........................................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ............................ 
อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน................................................. 
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด...................................................
หมายเลขโทรศัพท...........................................................ผูขออนุญาต 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.................... 
.......................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  โดยใชชื่อสถานประกอบการวา
....................................................................ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...................หมูท่ี.............ตําบล............................................ 
อําเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท..................................โทรสาร................................... 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   สําเนาทะเบียนบาน 
   ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหางสูงกําหนด  คือ 
  (๑)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ(ถามี) 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ  (ถามี) 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ)..........................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
      (..........................................) 
 
 



 

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี......................................ไดรับเม่ือวันท่ี...................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไมครบ  คือ 
   ๑)  ........................................................................................................ 
   ๒)  ........................................................................................................ 
   ๓)  ........................................................................................................ 
   ๔)  ........................................................................................................ 
   ๕)  ........................................................................................................ 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................. 
       (.................................................) 
       ตําแหนง.................................................. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
สวนของผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี......................................ไดรับเม่ือวันท่ี...................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไมครบ  คือ 
   ๑)  ........................................................................................................ 
   ๒)  ........................................................................................................ 
   ๓)  ........................................................................................................ 
   ๔)  ........................................................................................................ 
   ๕)  ........................................................................................................ 
 
ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...........วันนับแตวันนี้เปนตนไป 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................. 
       (.................................................) 
       ตําแหนง.................................................. 



 

 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี.................เลขท่ี....................../...................... 
 
 อนุญาตให.......................................................................................อายุ...............ป  สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...............ถนน.................................ตําบล.................................อําเภอ................................. 
จังหวัด................................................โทรศัพท.............................................. 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................................................สัญชาติ............................. 
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...............ถนน.................................ตําบล.................................อําเภอ................................. 
จังหวัด................................................โทรศัพท.............................................. 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภท..................................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี.................หมูท่ี...............ถนน.................................ตําบล.................................อําเภอ....... .......................... 
จังหวัด................................................โทรศัพท.............................................. 
 เสียคาธรรมเนียมปละ...........................บาท  (..............................................................................................)   
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี..................................เลขท่ี..................................ลงวันท่ี........................................................... 
 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลหางสูง  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
  (๔.๑)  ............................................................................................................................ 
  (๔.๒)  ............................................................................................................................ 
  (๔.๓)  ............................................................................................................................ 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ. .................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุใหเม่ือวันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. .................... 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................... 
       (...................................................) 
      ตําแหนง..................................................... 
                เจาพนักงานทองถ่ิน 
 


