
 หนา   ๒๒๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลกุดลาด  วาดวยการควบคุมกจิการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลกุดลาดโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดลาดและนายอําเภอเมืองอุบลราชธานี   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดลาดตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี 

อํานาจออกระเบียบประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๒๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง

รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 

  ๗.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 



 หนา   ๒๒๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน   

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ในทางตรง  หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

    ๗.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด 

     (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

     (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

     (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก   

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

     (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

     (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

    ๗.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

     (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา   

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม   

หรือพืชอยางอื่น 

     (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด   

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



 หนา   ๒๓๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

     (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย   

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ที่คลายคลึงกัน 

     (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

     (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

     (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

     (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

     (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

    (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

     (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

     (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

     (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

     (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช   

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

     (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

     (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

     (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

     (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

     (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

     (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

     (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๒๓๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

    ๗.๔ กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

     (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

     (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

     (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

    ๗.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

     (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

     (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรอืแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

     (๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

     (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

     (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

     (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๗.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ 

ดวยโลหะหรือแร 

     (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต   

ใน  ๗.๖  (๑) 

     (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีดหรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๑) 



 หนา   ๒๓๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกัว่  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๑) 

     (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๗.๖  (๑) 

     (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

    ๗.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

ดังกลาวดวย 

     (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

     (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

     (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

     (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

     (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนตเครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

    ๗.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

     (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ 

จากไม  หวาย  ชานออย 

     (๔)  การอบไม 



 หนา   ๒๓๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

     (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

     (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

     (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

    ๗.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

     (๓)  การประกอบกจิการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๗.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้าํ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว   

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต 

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๙  (๑) 

     (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



 หนา   ๒๓๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

     (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

     (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

     (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

     (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

     (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

     (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

     (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว 

ชั่วคราว 

    ๗.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

     (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

     (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

     (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

     (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

    ๗.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๒๓๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑๑  (๒) 

     (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

     (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

     (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

     (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

     (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

     (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

     (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด 

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๕) 

    ๗.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

     (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

     (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

     (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

    (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

     (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๗  (๑) 

     (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

     (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๒๓๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ   

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

     (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

     (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

    ๗.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

     (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

     (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

     (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

     (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

     (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

     (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

     (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

     (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  มีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการ

เกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแลวแตกรณี 



 หนา   ๒๓๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๙ ผูดําเนินกิจการตามขอ  ๗  ท้ังเปนการคาและไมเปนการคาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขทั่วไป  เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินการ  ตามที่กําหนดในหมวด  ๒   

หมวด  ๓  หมวด  ๔  ดังตอไปนี้ 

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ

และประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

หรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน   

มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง   

มีแสงสวางเพียงพอและมปีายหรือ  เครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉนิตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน 

เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

    (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 



 หนา   ๒๓๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท 

มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเหน็ชอบจากเจาพนักงานทองถิน่และตอง   

ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

    (๓)  ในกรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรอืวตัถอุันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหาร  สําหรับคนงานหรือผูมาใชบริการตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ  

วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารหรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๒๓๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

    (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษา

เครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการ

กําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

    (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ ๑๙ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน  

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการ 

ควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัย 

บริเวณใกลเคียง 

ขอ ๒๐ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวนันบัแตวนัทีข่อบญัญัตนิีม้ีผลบังคับใช  หามมิใหผูใดประกอบกิจการ

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะเปนการคา   

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการ  ตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ในทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 



 หนา   ๒๔๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๔)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

    (๕)  หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีที่เจาของกจิการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

    (๖)  เอกสารอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกุดลาดกําหนด 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี 

หนังสือแจงการขยายระยะเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป   

ในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตตามขอ  ๒๒  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๒๔๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกุดลาดเทานั้น  การขอตออายุใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุภายในกําหนดสามสิบวัน  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียม 

แลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาต

และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๒๑   

โดยอนุโลม 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินีใ้นวนัที่มารับใบอนญุาต  สําหรับเปนกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตที่ผูรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น  กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลกุดลาด 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไป

ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  กรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๒๔๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๓๐ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับอนุญาตสําหรับกิจการใดตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได 

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูขอรบัใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๒ คําส่ังพักการใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดลาดในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๒๔๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๓๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ  ๓๖  บรรดาใบอนุญาตการคาเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้ 

ใหคงใชบังคับตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

กฤตรัตนชัย  ทองเรือง   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกดุลาด 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

 

ลําดับท่ี                                   รายการ                                                          คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                      
                                                                                                                 ฉบับละ (บาท) 

 
   ๑          กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 
 

             (๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
                  1.1 สัตวบก 
                       1.1.1 การเลี้ยงสุนัข มา โค กระบือ แพะ แกะ 

                               ก. ตั้งแต 21 – 50 ตัว                                                                200 
                               ข. ตั้งแต 51 – 100 ตัว                                                              300 
                               ค. ตั้งแต 101 ตัวข้ึนไป                                                               500 

                       1.1.2 การเลี้ยงสุกร  
                              ก. ตัง้แต 21 – 50 ตัว                                                                 200 
                              ข. ตัง้แต 51 – 100 ตัว                                                               500 

                              ค. ตั้งแต 101 ตัวข้ึนไป                                                                800 
                 1.2 สัตวปก 
                       1.2.1 การเลี้ยง ไก เปด หาน  

                             ก. ตั้งแต 50 - 100 ตัว                                                                 200 
                             ข. ตั้งแต 101 - 500 ตัว                                                               500 
                             ค.จํานวนตั้งแต 501 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว                                      800 

                             ง. จํานวนตั้งแต 1,001 ตัว แตไมเกิน 5,000 ตัว                                1,000 
                             จ.จํานวนตั้งแต 5,001 ตัวข้ึนไป                                                    5,000 
 

                  1.3 สัตวน้ําทุกประเภท 
                           ก. พ้ืนท่ีไมเกิน 5  ไร                                                                       300 
                           ข. พ้ืนท่ีเกิน 5  ไรแตไมเกิน  10 ไร                                                     500 

                           ค. พ้ืนท่ีเกิน 10 ไรข้ึนไป                                                                   800 
 
                1.4 สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง 

                          ก. การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน จํานวนไมเกิน 100 ตัว                                  1,000 
                          ข. การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานจํานวนตั้งแต 101 ตัวแตไมเกิน 1,000 ตัว          2,000 
                          ค. การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน จํานวนตั้งแต 1,001 ตัวข้ึนไป                         4,000 

                          ง. การเลี้ยงแมลง                                                                             500 



-๒- 

 

ลําดับท่ี                                     รายการ                                                       คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                          

                                                                                                                 ฉบับละ (บาท) 

 

                1.5 การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา หรือสัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ นอกจาก 
                       ท่ีบัญญัติไวในเบื้องตน เพ่ือการคา 
                       ก. ตั้งแต 10 - 20  ตัว                                                                        200 
                       ข. ตั้งแต 21 - 50  ตัว                                                                        300 
                       ค. ตั้งแต 51 - 100  ตัว                                                                      500 
                       ง. ตั้งแต 101  ตัวข้ึนไป                                                                   1,000 
                1.6 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
                       ก. ไมเกิน 20 ตัว                                                                              500 
                       ข. ตั้งแต 21 - 100 ตัว                                                                      800 
                       ค. ตั้งแต 101  ตัวข้ึนไป                                                                  1,000 

              (2)  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ                   1,๐๐๐ 
                   ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  
                   ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม 
                   หรือไมก็ตาม 
              
  2        กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
               
            (๑ ) การฆา หรือ ชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย  
                   หรือขายในตลาด 
                    ๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                                                                        500 
                    ๑.๒ โดยใชเครื่องจักร                                                                        1,000 
                     1.3 โรงงาน กิจการละ                                                                      2,000 
             (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
                    2.1  โรงงาน กิจการละ                                                                      2,000 
                    2.2 ไมเขาขายโรงงาน 
                         ก. พ้ืนท่ีสถานประกอบการไมเกิน 500 ตารางเมตร กิจการละ                     500 
                         ข. พ้ืนท่ีสถานประกอบการเกินกวา 500 ตารางเมตรข้ึนไป กิจการละ          1,000 
             (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป                                    1,๐๐๐ 
             (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือ ไขสัตว                                                               1,๐๐๐ 
             (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก 
                  เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือ 
                  กรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
                   ๕.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                      1,000 
                   ๕.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                 2,000 
                   ๕.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                    3,000 



-๓- 

 

ลําดับท่ี                                รายการ                                                              คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                          

                                                                                                                  ฉบับละ (บาท) 

 

             (6)  การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตว 
                   หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวน 
                  ประกอบของอาหารสัตว 
                   ๖.๑ พ้ืนท่ีสถานประกอบการ ไมเกิน 1๐๐ ตารางเมตร กิจการละ                         500 
                   ๖.2 พ้ืนท่ีสถานประกอบการ เกินกวา 1๐0 - 200 ตารางเมตร กิจการละ             ๑,๐๐๐ 
                   ๖.3 พ้ืนท่ีสถานประกอบการ เกิน 2๐0 ตารางเมตรข้ึนไป กิจการละ                  2,000 
              (7) การผลิต แปรรูป สะสมหรือลางครั่ง                                                         ๑,๐๐๐ 
 
  ๓        กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร 
             การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
              
             (๑ ) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว 
                    ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
                    ๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                                                                           500 
                    ๑.๒ โดยใชเครื่องจักร   
                          ๑.2.1 ใชเครื่องจักรต่ํากวา 5 แรงมา                                                   1,000 
                          ๑.2.๒ ใชเครื่องจักร  5 – 10  แรงมา                                                 1,500             
                          ๑.2.๓ ใชเครื่องจักรเกินกวา 10  แรงมา                                              2,000        

              (2) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา 
                   ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา 
                   หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
                    2.๑ การผลิต สะสม ไมเกิน 100 กิโลกรัม                                                    ๕๐๐ 
                    2.๒ การผลิต สะสม เกินกวา 100 กิโลกรัม แตไมเกิน 1,000 กิโลกรัม              ๑,๐๐๐ 
                    2.3 การผลิต สะสม เกินกวา 1,000 กิโลกรัมข้ึนไป                                      2,000 

             (3)  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม 
                   หรือพืชอยางอ่ืน 
                   3.1 การผลิต สะสม ไมเกิน 200 กิโลกรัมตอวัน                                          1,000 
                   3.2 การผลิต สะสมเกินกวา 200 กิโลกรัมแตไมเกิน 1,000 กิโลกรัมตอวัน          1,500 
                   3.3 การผลิต สะสมเกินกวา 1,000 กิโลกรัมข้ึนไปตอวัน                                2,000     

             (4) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง 
                  ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
                  4.1 โรงงาน กิจการละ                                                                           1,000 
                  4.2 ไมเขาขายโรงงาน 
                      4.2.1 พ้ืนท่ีสถานประกอบการไมเกิน 500 ตารางเมตร กิจการละ                      500 
                      4.2.2 พ้ืนท่ีสถานประกอบการเกินกวา 500 ตารางเมตรข้ึนไป กิจการละ             800 



-๔- 

 

ลําดับท่ี                                    รายการ                                                       คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                          

                                                                                                                 ฉบับละ (บาท) 

 

             (5) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  
                   5.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                         500 
                   5.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา                                   1,000 
                   5.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมา                                      2,000 

              (6) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู 
                  วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
                   6.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                         500 
                   6.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน 20 แรงมา                                1,000 
                   6.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงมา                                   1,500 

             (7) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
                  ท่ีคลายคลึงกัน 
                  7.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                          500 
                  7.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน 20 แรงมา                                 1,000 
                  7.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงมา                                    2,000 

             (8) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
                  8.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                          500 
                  8.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน 20 แรงมา                                 1,000 
                  8.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงมา                                    1,500 

             (9) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
                   9.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                       1,000 
                   9.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน 20 แรงมา                                 1,500 
                   9.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงมา                                    2,000 

            (10) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย  
                   ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม                                                 1,000 

            (๑1) การผลิตไอศกรีม 
                  11.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                         500 
                  11.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน 5 แรงมา                                  1,000 
                  11.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกิน 5 แรงมา                                     2,000 

            (12) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 
                  12.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                          500 
                  12.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน 20 แรงมา                                1,000 
                  12.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงมา                                   1,500 



-๕- 

 

ลําดับท่ี                                 รายการ                                                             คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                          

                                                                                                                 ฉบับละ (บาท) 

 

            (13) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
                   13.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                        500 

                   13.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน 20 แรงมา                              1,000 
                   13.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงมา                                 2,000 
             (14) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน  

                   น้ําสมสายช ูขาวหมาก น้ําตาลเมา 
                   14.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                     1,000 
                   14.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน 20 แรงมา                               2,000 

                   14.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงมา                                  3,000 

              (๑5) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
                     ๑๕.๑ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่ม 

                            ๑๕.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                                                           ๑,๐๐๐ 
                            ๑๕.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา                    ๒,๐๐๐ 
                            ๑๕.๑.๓ โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา                       ๓,๐๐๐ 

                    ๑๕.๒ การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
                           15.๒.1 โดยมีเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ไมเกิน 5 เครื่อง                              300 
                           15.2.2 โดยมีเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ตั้งแต 6 เครื่อง  

                                      แตไมเกิน 10 เครื่อง                                                            500 
                           15.๒.3 โดยมีเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ตั้งแต 11 เครื่อง 
                                     แตไมเกิน 20 เครื่อง                                                             800 

                          15.๒.4 โดยมีเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ตั้งแต 21 เครื่องข้ึนไป                    1,000 
              (๑6) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 
                     16.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน 2 แรงมา                                1,000 

                     16.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกินกวา 2 แรงมา  
                              แตไมเกิน 10 แรงมา                                                                 2,000 
                    16.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกินกวา 10 แรงมา 

                            แตไมเกิน 20 แรงมา                                                                   3,000 

                    16.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกินกวา 20 แรงมาข้ึนไป                     5,000 
             (17) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก  

                  ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด 
                    17.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                      1,000 
                    17.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                               2,000 

                    17.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                  4,000 



-๖- 

 

ลําดับท่ี                                     รายการ                                                          คาธรรมเนียม/ปละ 

                                                                                                                   ฉบับละ (บาท) 

 

            (18) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
                   18.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                         500 
                   18.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                2,000 
                   18.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                   4,000 
            (19) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 
                   19.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                       1,000 
                   19.2 โดยใชเครื่องจักร                                                                          2,000 
            (20) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
                   20.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                          500 
                   20.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                1,500 
                   20.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                   2,000 
            (21) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 
                  21.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา                                       500 
                  21.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมาแตไมเกิน 10 แรงมา         1,000 
                  21.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมเกินกวา 10 แรงมาข้ึนไป                           1,500 
            (22) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น                        500 
            (23) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
                  23.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา                                    500 
                  23.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกัน เกินกวา 10 แรงมา 
                         แตไมเกิน 20 แรงมา                                                                       1,000 
                 23.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกัน เกินกวา 20 แรงมา  
                         แตไมเกิน 50 แรงมา                                                                      1,500 
                 23.4 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกัน เกินกวา 50 แรงมาข้ึนไป                        2,000  
            (24) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
                  24.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา                                 1,000 
                  24.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงมา                                    2,000 
              
              
  ๔        กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
             ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
 
 (๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 
              1.๑ โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา                                        ๑,๐๐๐ 
              1.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา                 1,500 
              1.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                         2,000 



-๗- 

 

ลําดับท่ี                                      รายการ                                                      คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                          

                                                                                                                 ฉบับละ (บาท) 

 

            (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบู 
                 ท่ีใชกับรางกาย 
                2.๑ โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา                                      1,000 
                2.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา               1,500 
                2.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                       2,000 
            (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี                                                         2,๐๐๐ 
            (๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป                                 ๒,๐๐๐ 
            (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 
                ทําความสะอาดตาง ๆ                                                                             
                 5.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                          1,000 
                 5.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                     1,500 
                 5.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                        2,000 
              
              
  5         กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
 
             (๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
                 1.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                          ๑,๐๐๐ 
                 1.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                    ๑,๕๐๐ 
                 1.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                       2,000 
            (๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
                2.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                              500 
                2.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                    1,000 
                2.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา             1,500 
                2.4 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                       2,000 
 
            (๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอ่ืน ๆ 
                 ในทํานองเดียวกัน 
                3.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                    1,000 
                3.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา             2,000 
                3.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                       3,000 
 
           (๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
                4.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                     1,000 
                4.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา              2,000 
                4.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                         3,000 



            -๘- 

 

ลําดับท่ี                                 รายการ                                                               คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                    ฉบับละ (บาท) 

 

            (๕) การผลิตยาสูบ 
                  5.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                         1,000 
                  5.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                  2,000 
                  5.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                     3,000 

            (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
                  6.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                           500 
                  6.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                  1,000 
                  6.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                     1,500 
            (7) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
                 7.1 การผลิตปุย 
                    7.1.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                              1,000 
                    7.1.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมาแตไมเกิน 50 แรงมา         2,000 
                    7.1.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                  3,000 
                 7.2 การสะสมปุยหรือแบงบรรจุ 
                     7.2.1 มีปริมาณนอยกวา 500 กิโลกรัม                                                      500 
                     7.2.2 มีปริมาณเกินกวา 500 กิโลกรัม แตนอยกวา 1,000 กิโลกรัม                   800 
                     7.2.3 มีปริมาณเกินกวา 1,000 กิโลกรัมข้ึนไป                                          1,000 
           (8) การผลิตเสนใยจากพืช 
                    8.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                    500 
                   8.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา           1,000 
                   8.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                     2,000 
            (๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 
                  9.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                   1,000 
                  9.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา            1,500 
                  9.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                      2,000 
              
 
              
  6         กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
 
           (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ  
                ดวยโลหะหรือแร 
                1.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                           1,000 
                1.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                     ๑,5๐๐ 
                1.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 100 แรงมา            ๒,๐๐๐ 
                1.4 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 100 แรงมา                                      3,000 



            -๙- 

 

ลําดับท่ี              รายการ                                                                                  คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                    ฉบับละ (บาท) 

 

            (๒)  การถลุงแร การหลอม การหลอโลหะทุกชนิด   ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 
                   ใบอนุญาตใน 7.6 (๑) 
                   2.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                        1,000 
                   2.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                  1,500 
                   2.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา          2,000 
                    2.4 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                    3,000 
            (๓)  การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะ ดวยเครื่องจักร หรือกาซ 
                  หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7.6 (๑) 
                   3.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                  1,000 
                   3.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา           2,000 
                   3.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                     3,000 
            (๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
                 ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7.6 (๑) 
                  4.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                   1,000 
                  4.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา            2,000 
                  4.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                      3,000 
            (๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 
                 ใน 7.6 (๑) 
                  5.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                    1,000 
                  5.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา             2,000 
                  5.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                       3,000 
            (๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 
                  6.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                    2,000 
                  6.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา             3,000 
                  6.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                       5,000 
              
   
  ๗        กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
           
   
            (๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผ ุพนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 
                 7.1 การตอ ประกอบยานยนต                                                                   3,๐๐๐ 
                 7.2 การเคาะ ปะผ ุพนสี 
                      7.2.1 พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน 200 ตารางเมตร                                       1,000 
                     7.2.2 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตรข้ึนไป                                    2,000 
           (2) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล                                                      2,000 
 



-๑๐- 

 

ลําดับท่ี                                  รายการ                                                              คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                    ฉบับละ (บาท) 

 

           (3) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบ 
                ปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล           500 
            (4) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ  
                 หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  
                 เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
                  4.1 พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน 200 ตารางเมตร                                                 500 
                  4.2 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 400 ตารางเมตร               1,000 
                  4.3 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แตไมเกิน 800 ตารางเมตร               1,500 
                  4.4 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 800 ตารางเมตรข้ึนไป                                          2,000 
            (5) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 
                 5.1 พ้ืนท่ีประกอบการ ไมเกิน 200 ตารางเมตร                                                 500 
                 5.2 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตรข้ึนไป                                           1,000 
            (6) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
                 6.1 การผลิต                                                                                        2,000 
                 6.2 การสะสม จําหนาย ซอม อัด                                                                   500 
            (7) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 
                 7.1 การปะ การเชื่อมยาง จักรยาน จักรยานยนต                                                300 
                 7.2 การปะ การเชื่อมยาง รถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล                                     500 
            (8) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 
                 8.1 พ้ืนท่ีประกอบการ ไมเกิน 200 ตารางเมตร                                                 500 
                 8.2 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตรข้ึนไป                                           1,000 
            (9) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 
                 ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา                                                       1,000 
              
   
  8        กิจการเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
           
   
            (๑) การผลิตไมขีดไฟ 
                 1.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                     1,000 
                 1.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา              2,000 
                 1.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                        3,000 
            (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
                  2.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                             500 
                  2.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา                                      1,000 
                  2.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา              1,500 
                  2.4 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                       2,000                   



-๑๑- 

 

ลําดับท่ี                                 รายการ                                                               คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                    ฉบับละ (บาท) 

 

           (๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑ 
                 จากไม หวาย  ชานออย 
                 3.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา                                       1,000 
                 3.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา                1,500 
                 3.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                        2,000 
            (๔) การอบไม 
                4.1 โรงงาน กิจการละ                                                                              2,000 
                4.2 ไมเขาขายโรงงาน 
                     4.2.1 พ้ืนท่ีสถานประกอบการไมเกิน 200 ตารางเมตร กิจการละ                        500 
                     4.2.2 พ้ืนท่ีสถานประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร กิจการละ                        1,000    
            (๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 
                  5.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                             500 
                  5.2 โดยใชเครื่องจักร 
                     5.๒.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                               1,000 
                     5.๒.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมาแตไมเกิน 50 แรงมา         1,500 
                     5.๒.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                 2,000 
            (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
            (7) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ 
                  7.1 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา                                    1,000 
                  7.2 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา             1,500 
                  7.3 โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                       2,000 
            (8) การเผาถาน หรือสะสมถาน 
                 8.1 การเผาถาน                                                                                       500 
                 8.2 การสะสมถาน                                                                                    300 
              
   
  ๙         กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
           
   
            (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล           1,000 
                  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
            (๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
                 2.1 อาบ อบ นวด 
                       2.1.1 มีจํานวนหองไมเกิน 30 หอง                                                       2,000 
                       2.1.2 มีจํานวนหองตั้งแต 31 หองข้ึนไป                                                 3,000 



-๑2- 

 

ลําดับท่ี                                    รายการ                                                            คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                    ฉบับละ (บาท) 

                            

                  2.2 กิจการนวดแผนโบราณหรือนวดแผนไทย   
                        2.2.1 มีจํานวนเตียงนวด ไมเกิน 10 เตียง                                              1,000 
                        2.2.2 มีจํานวนเตียงนวดตั้งแต 11 – 20 เตียง                                        1,500 
                        2.2.3 มีจํานวนเตียงนวดตั้งแต  21 - 30 เตียง                                        2,000 
                        2.2.4 มีจํานวนเตียงนวดตั้งแต 31 - 40 เตียง                                         2,500 
                        2.2.5 มีจํานวนเตียงนวดตั้งแต 41 เตียงข้ึนไป                                         3,000 
            (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 
                 ใน 7.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล                         500 
            (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต เปนการให 
                  บริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7.9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
                  วาดวยสถานพยาบาล 
                  4.1 พ้ืนท่ีสถานประกอบการ ไมเกิน 200 ตารางเมตร กิจการละ                             500 
                  4.2 พ้ืนท่ีสถานประกอบการ เกิน 200 ตารางเมตร                                          1,000 
            (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพัก ท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ 
                 พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืน 
                 ในทํานองเดียวกัน 
                  5.1 ขนาดไมเกิน 20 หอง                                                                        1,000 
                  5.2 ขนาดตั้งแต 21-70 หอง                                                                    1,500 
                  5.3 ขนาดตั้งแต 71-150 หอง                                                                  2,000 
                  5.4 ขนาดตั้งแต 151 หองข้ึนไป                                                                2,500 
           (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชาหรือหองแบงเชาหรือกิจการอ่ืน                     
                ในทํานองเดียวกัน 
                 6.1 จํานวน ไมเกิน 5 หอง                                                                           500 
                 6.2 จํานวนตั้งแต 6 หอง แตไมเกิน 10 หอง                                                   1,000 
                 6.3 จํานวนตั้งแต 11 หอง แตไมเกิน 30 หอง                                                 1,500 
                 6.4 จํานวนตั้งแต 31 หอง แตไมเกิน 50 หอง                                                 2,000 
                 6.5 จํานวนตั้งแต 51 หองข้ึนไป                                                                  3,000 
           (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ                                                                      1,000 
           (๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 
                หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
                 8.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 50 ตารางเมตร                                                                     500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                 8.2 พ้ืนท่ีเกิน 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร                                   1,000 
                 8.3 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 150 ตารางเมตร                                 1,500  
                 8.4 พ้ืนท่ีเกิน 150 ตารางเมตร                                                                   2,000 
           (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต                                
                 เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7.9 (1)                                                  1,500  



            -๑๓- 

 

ลําดับท่ี                                      รายการ                                                           คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                    ฉบับละ (บาท) 

                            

            (10) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ  
                    ในทํานองเดียวกัน                                                                                1,500 
            (11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
                    ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
                    11.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 50 ตารางเมตร                                                              100 
                    11.2 พ้ืนท่ีเกิน 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร                              200 
                    11.3 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร                                                              300 
            (12) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย                                                     1,000 
            (13) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก                                                 1,500 
            (14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม                                               1,500 
            (15) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร                                                     1,000 
            (16) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ                                    3,000 
            (17) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร 
                   หรือสิ่งแวดลอม 
                   17.1 พ้ืนท่ีสถานประกอบการ ไมเกิน 500 ตารางเมตร กิจการละ                       1,000 
                   17.2 พ้ืนท่ีสถานประกอบการเกินกวา 500 ตารางเมตร กิจการละ                       2,000 
            (18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย                         500 
            (19) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ                        500 
            (20) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ                              500 
            (21) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว      1,000 
            
   
 ๑๐      กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 

     
          (๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
                 1.1 เครื่องจักรไมเกิน 10 แรงมา                                                                1,000 
                 1.2 เครื่องจักรเกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา                                         1,500 
                 1.3 เครื่องจักรเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา                                         2,000 
                 1.4 เครื่องจักรเกิน 50 แรงมา                                                                   3,000 
            (๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 
                2.1 พ้ืนท่ีสถานประกอบการ ไมเกิน 200 ตารางเมตร                                           500 
                2.2 พ้ืนท่ีสถานประกอบการ เกิน 200 ตารางเมตรแตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร          800 
                2.3 พ้ืนท่ีสถานประกอบการ เกิน 1,000 ตารางเมตร                                        1,000 
           (๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
              3.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา                                         1,000 
              3.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา                  1,500 
              3.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                            2,000 



            -๑๔- 

 

ลําดับท่ี                                   รายการ                                                             คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                    ฉบับละ (บาท) 

                            

            (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
                4.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                     1,000 
                4.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 100 แรงมา            1,500 
                4.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 100 แรงมา                                      2,000 
            (๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
                5.1 โดยใชเครื่องจักร ไมเกิน 10 เครื่อง                                                        1,000 
                5.2 โดยใชเครื่องจักร ตั้งแต 11 – 50 เครื่อง                                                 1,500 
                5.3 โดยใชเครื่องจักรตั้งแต 51 เครื่องข้ึนไป                                                   2,000 
            (๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 
                 6.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                             500 
                 6.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                     1,000 
                 6.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                        1,500 
             (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
                 7.1 โดยใชเครื่องจักร ไมเกิน 5 เครื่อง                                                             300 
                 7.2 โดยใชเครื่องจักร ตั้งแต 6 เครื่อง แตไมเกิน 10 เครื่อง                                    500 
                 7.3 โดยใชเครื่องจักร ตั้งแต 11 เครื่อง แตไมเกิน 20 เครื่อง                                  800 
                 7.4 โดยใชเครื่องจักร ตั้งแต 21 เครื่องข้ึนไป                                                  1,000 
            (๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
                 8.1 ประเภทโรงงานยอม                                                                          1,000 
                 8.2 ประเภทรับจางยอมท่ัวไป                                                                       300 
   
 ๑1       กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     
           (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
                1.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                         500 
                1.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา               1,000 
                1.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                         1,500 
           (๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
                2.๑ การระเบิด                                                                                       8,000 
                2.2 การโม บด หรือยอยหิน                                                                       5,๐๐๐ 
           (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
                 3.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                      1,000 
                 3.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา               1,500 
                 3.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                         2,000 



            -๑๕- 

 

ลําดับท่ี              รายการ                                                                                  คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                    ฉบับละ (บาท) 

                            

            (๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด 
                 หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7.11 (2) 
                  4.1 จํานวนท่ีสะสมไมเกิน 5,000 กิโลกรัม                                                  1,000 
                  4.2 จํานวนท่ีสะสมเกินกวา 5,000 – 10,000 กิโลกรัม                                 1,500 
                  4.3 จํานวนท่ีสะสมเกิน 10,00 กิโลกรัม                                                     2,000 
            (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
                 5.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                             500 
                 5.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                     1,000 
                 5.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา              1,500 
                 5.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                        2,000 
            (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
                6.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                              500 
                6.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                      1,000 
                6.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา               1,500 
                6.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                         2,000 
            (๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
                 7.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                             500 
                 7.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                     1,000 
                 7.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา              1,500 
                 7.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                         2,000 
           (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
                 8.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา                                         500 
                 8.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา               1,000 
                 8.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา               1,500 
                 8.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                         2,000 
           (๙) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑแกว 
                 9.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา                                         500 
                 9.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา               1,000 
                 9.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา               1,500 
                 9.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                         2,000 
           (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 
                 10.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา                                       500 
                 10.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา             1,000 
                 10.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา             1,500 
                 10.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                        2,000 



-๑๖- 

 

ลําดับท่ี                                             รายการ                                                   คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                     ฉบับละ (บาท) 

                            

             (๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
                   11.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา                                    500 
                   11.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา          1,000 
                   11.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา          1,500 
                   11.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                    2,000 
            (12) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด            
                   ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7.6 (5)                                                   1,000 
 
 
๑๒        กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ 
 
   
            (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย           2,๐๐๐ 
            (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
                 2.1 การสะสมกาซประเภทหุงตมเพ่ือจําหนายรานคาปลีก                                       300 
                 2.2 การสะสมกาซประเภทหุงตมเพ่ือจําหนายรานคาสง                                         800 
                 2.3 การสะสมในลักษณะตั้งเปนสถานีบริการกาซ                                              5,000 
            (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
                 3.1 การประกอบกิจการประเภทท่ี 1 รานจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงรายยอย               10,000                                       
                 3.2 การประกอบกิจการประเภทท่ี 2 
                       ก. ตั้งเปนสถานีเก็บรักษาน้ํามัน โรงงานขนาดเล็กหรือเพ่ือการเกษตร                     500 
                       ข. ตั้งเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทปมหลอดแกว มือหมุน                    300 
                       ค. ตั้งเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก              300 
                 3.3 การประกอบกิจการประเภทท่ี 3 
                      ก. สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทโรงงานขนาดใหญ                          10,000 
                      ข. คลังน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเกิน 50,000 ลิตร                    10,000                     
                      ค. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทสถานีบริการติดถนนใหญ                                           
                         (ถังเก็บใตดิน)                                                                              10,000     
                      ง. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทสถานีบริการติดถนนซอย                                            
                         (ถังเก็บใตดิน)                                                                                3,000    
                     จ. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทปมถังลอยริมถนนขนาดใหญ                     2,000     
             (๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 
               4.1 การผลิต                                                                                           3,000 
               4.2 การสะสม การขนสง                                                                             2,000 
           (๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7.๗ (๑) 
                5.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                                500 
                



-๑๗- 

 

ลําดับท่ี                                             รายการ                                                   คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                     ฉบับละ (บาท) 

                            

                5.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา                                         1,000 
                5.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมา                                            2,000 
            (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  
                 เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
                 6.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                              500 
                 6.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                      1,000 
                 6.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                         2,000 
            (๗) การโม สะสม หรือบดชัน 
                 7.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                              500 
                 7.๒ โดยใชเครื่องจักร                                                                               1,๐๐๐ 
            (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
                 8.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                              500 
                 8.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                      1,000 
                 8.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                         2,000 
            (๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
                9.1 การผลิต                                                                                         2,๐๐๐ 
                9.2 การลางฟลมรูปถาย                                                                               500         
               9.3 การลางฟลมภาพยนตร                                                                         1,๐๐๐ 
           (๑๐)  การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
                 10.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                            500 
                 10.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                    1,000                             
                 10.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมาแตไมเกิน 50 แรงมา             1,500 
                 10.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                       2,000 
           (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
                 11.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                            500 
                 11.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                    1,000 
                 11.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20แรงมาแตไมเกิน 50 แรงมา               1,500 
                 11.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                       2,000 
           (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
                 12.1 การผลิต                                                                                      2,๐๐๐ 
                 12.2 การบรรจุ                                                                                     1,๐๐๐ 
           (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
                 13.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา                                      500 
                 13.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา             1,000 
                 13.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมาแตไมเกิน 50 แรงมา              1,500 
                 13.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                       2,000 



-๑๘- 

 

ลําดับท่ี                                             รายการ                                                   คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                     ฉบับละ (บาท) 

                            

            (๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต 
                   ดอกไมเพลิง 
                  14.1 การผลิต                                                                                    3,000 
                  14.2 การสะสม การขนสง                                                                      2,000 
           (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
                15.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                          1,000 
                15.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                    1,500 
                15.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา                                       2,000 
           (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
               16.1 การผลิต                                                                                        3,000 
               16.2 การบรรจุ                                                                                      2,500 
               16.3 การสะสมเพ่ือขายสง                                                                         1,500 
               16.4 การสะสมเพ่ือขายปลีก                                                                       500 
               16.5 การขนสง                                                                                      2,000 
           (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว                                                                   2,000    
 
๑๓        กิจการอ่ืน ๆ 

 
            (๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
                 1.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา                                        500 
                 1.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา              1,000 
                 1.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา              1,500 
                 1.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                        2,000 
           (๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
                 หรืออุปกรณไฟฟา 
                 2.1 การผลิต                                                                                        2,000 
                 2.2 การซอม                                                                                           500 
           (๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
                3.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                               500 
                3.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                       1,000 
               3.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา                 1,500 
               3.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                           2,000 
           (๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 
               4.1 การพิมพแบบ พิมพเขียว                                                                       1,000 
               4.2 การถายเอกสาร                                                                                    500 

 



-1๙- 

 

ลําดับท่ี                                             รายการ                                                   คาธรรมเนียม/ปละ                                                                                                                           

                                                                                                                     ฉบับละ (บาท) 

                            

            (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรอืเหลือใช 
                5.1 สถานท่ีประกอบการมีพ้ืนท่ี ไมเกิน 200 ตารางเมตร                                    2,000 
                5.2 สถานท่ีประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๒๐0 - 5๐๐ ตารางเมตร                          3,000 
                5.3 สถานท่ีประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา 500 ตารางเมตร                                   5,000 

            (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
                6.1 สถานท่ีประกอบการมีพ้ืนท่ี ไมเกิน 200 ตารางเมตร                                    2,000 
                6.2 สถานท่ีประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๒๐0 - 5๐๐ ตารางเมตร                          3,000 
                6.3 สถานท่ีประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา 500 ตารางเมตร                                   5,000 

            (๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 
                เปนผลิตภัณฑใหม 
                 7.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                             500 
                 7.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา                                     1,000 
                 7.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา              1,500 
                 7.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                        2,000 

            (๘) การพิมพ เขียน พนส ีหรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
                 8.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา                                       1,000 
                 8.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา                1,500 
                 8.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                        2,000 

            (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา                          10,000 

            (10) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร                                                        1,000 

            (11) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค                       1,000 

            (12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 
                  12.1 โดยไมใชเครื่องจักร                                                                           500 
                  12.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา                                     1,000 
                  13.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา              1,500 
                  14.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงมา                                      2,000 

           (13) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 
                  13.1 การผลิต                                                                                     5,000 
                  13.2 การสะสม หรือ ขนสง ไมเกิน 1,000 ลิตร                                             1,000 
                  13.3 การสะสม หรือ ขนสงเกินกวา 1,000 ลิตร – 5,000 ลิตร                         3,000 
                  13.4 การสะสม หรือ ขนสงเกินกวา 5,000 ลิตรข้ึนไป                                     5,000 
 



                                                                                                                   แบบ กอ. ๑ 

 

เลขที่รับ ...................... / .......................                                                 เลขที ่………………………….. . 
 

คําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
                                                                                             เขียนที ่…………..……………………………… 
                                                               วันที ่…………  เดือน .................   พ.ศ. …………………… 
………………….. 
               ขา้พเจ้า………………………………………………………………..อาย…………..ปี สัญชาติ............................... 
อยู่บ้านเลขที่................... หมูท่ี่ ตรอก/ซอย ถนน....................................... ตําบล/แขวง ................................... 
อําเภอ/เขต .......................................   จังหวัด.................................................. 
              ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท ................................... 
.......................................................................................................... ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดลาด   
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบการว่า ......................................................................................................................... 
ต้ังอยู่  ณ  เลข ที.่.............  หมู่ที.่..........  ตําบลกุดลาด   อําเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท…์………………………..………….        โทรสาร …………………………………………………. 
            พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ                                                    

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
สําเนาทะเบียนบ้าน ที่ต้ังสถานประกอบการ 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน) 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ระบุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) 
ใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ   
         (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

         ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบัญญัติ หรอืเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ทุกประการ 
 
 
 
                                                           (ลงช่ือ)                                   ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                                    (                                 ) 



                                                                                                                   แบบ กอ. ๓ 

 
 
 

เลขที่รับ ………………. /…………………….. .                                              เลขที่ ………………………………... 
 

คําขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

 

                                                                                               เขียนที่.................................... 
                                                            วันที.่........... เดือน............................พ.ศ ............................... 
               ขา้พเจ้า……………………………………………………………อายุ……………….ปี สัญชาติ……..…………………… 
อยู่บ้านเลขที่………………..หมู่ที่………………..ตรอก/ซอย………………….ถนน…………………….…………………………….. 
ตําบล/แขวง…………………..………………..อําเภอ/เขต………..……………………..จังหวัด ………………………..……………. 
โทรศัพท…์………………………………………………… . 

              ขอย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท ..................................... 
………………………………………………………............................................ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดลาด  
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า  ............................................................................................................................
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่ ……….. หมูท่ี่……….. ตําบลกุดลาด    อําเภอเมืองอุบลราชธานี    จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท ์…………….…..……………  โทรสาร…………………………………………………. 

             พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 

ใบอนุญาตเดิม (ตัวจริง) 
สําเนาทะเบียนบ้าน 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ  
         (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน) 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ระบุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) 
อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

        ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบัญญัติ หรอืเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ทุกประการ 
 
 
                                                        (ลงช่ือ)                                  ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                                                 (                                ) 



 

เล่มที ่....
 

           
สัญชาติ…
..........……
หมู่ที.่.....
จังหวัด…
           
ลําดับที่..
เลขที.่....
สถานปร
กําลังเครื่
ต้ังอยู่  ณ
ตําบล …
โทรศัพท์
           
           
           
           
 

 

           
           
 
 
           
           
           
 

................. เล

   อนุญาตให้
…………… เลข
……………………
.............  ตําบ

……………………
   ข้อ ๑ ประ

......................
.....................
ะกอบการว่า.
รื่องจักร ........
ณ  เลขที่ .......
……….…………
์ …………………
    ขอ้ ๒ ผู้ได
          (๑) 
               
          (๒) 

   ใบอนุญาต
               

               
               
                 

ปร

ลขที.่..............

ห้บุคคลธรรมด
ประจําตัวประ
……………………
บล/แขวง .....

……….…….…… 
ะกอบกิจการที
. ค่าธรรมเนีย
.......  ลงวันที
......................
.....................
...........หมู่ที.่.

…………….  อํา
……………………
ด้รับใบอนุญา
.....................
.....................
.....................

ตฉบับน้ีให้ใช้ไ
         ออกใ

                
                
                 

ระกอบกิจกา

.... ปี.............

ดา นิติบุคคล ชื
ะชาชนเลขที ่
………..  ตรอก
.....................
โทรศัพท์……

ที่เป็นอันตราย
ม .................

ที.่............... เดื
.....................
.....................
.................. ต
เภอ……………

………….. โทรส
ตต้องปฏิบัติต
.....................
......................
.....................

ด้จนถึงวันที…่
ห ้ณ วันที่.....

             (ล
               
                

 

ใบอนุญาต
ารที่เป็นอันต

 

...... 

ช่ือ…….…………
.....................
ก/ซอย……..…
.................  อํ
………..…….…
ยต่อสุขภาพ  ป
......................
ดือน...............
....................พื
..... แรงม้า  จํ
ตรอก/ซอย....

……………….……
สาร ..............
ตามเง่ือนไขโด
.....................
.....................
.....................

…………….….เดื
................ เดือ

ลายมือช่ือ)  …
             (…
                 

 

ตรายต่อสุขภ

…………….…..…
.....................
……….……… ถ
อําเภอ/เขต …
…………………โ
ประเภท ………
......บาท  ใบเ
.....................
พ้ืนที่ประกอบ
จาํนวนคนงาน
.....................

……..……… จงัห
.....................
ดยเฉพาะ ดังต
.....................
.....................
.....................

ดือน………………
อน................

……………………
……………..……

      เจ้าพนัก

ภาพ 

……...…..………
....................อ
ถนน ……………
…………………
โทรสาร.........
……….…………
สร็จรับเงินเล่ม
... พ.ศ. ........

บการ..............
 ...................
..........  ถนน 
หวัด……………
.....................

ต่อไปน้ี 
.....................
.....................
.....................

….…….พ.ศ. …
..........พ.ศ.....

……………………
……………………
งานท้องถิ่น 

….…..…… อายุ
อยู่บ้าน/สํานัก
……………………
…………………
.....................

……………………
มที.่...............
.................... โ
.................. ต
.....................
…………………

……………………
.....................

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

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

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

………………… 
................ 

……….. 
……….) 

ยุ.............ปี 
กงานเลขที่ 
….………… 
...………… 
................ 

……………… 
............... 
โดยใช้ช่ือ 
ารางเมตร 
.........คน 

…………….. 
……....…… 
.............. 

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

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

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



  รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนยีม 
 
 

วัน/เดือน/ปี         วัน/เดือน/ปี                     ใบเสร็จรบัเงิน    
                                 (ลงชื่อ) 
ที่ออกใบอนุญาต         ที่ส้ินอายุ            เล่มที ่  เลขที ่   วัน/เดือน/ปี             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                            ใบอนญุาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การตรวจสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงหลกัเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ 
ในการควบคุมสถานประกอบการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

****************************** 
๑. ช่ือสถานประกอบการ……………………………………………………………………….…...……………….…………………. 
๒. ต้ังอยู่เลขที่…………หมู่ที…่….…..…ตรอก/ซอย……..…….……ถนน………………..…ตําบล……….…………………. 
     อําเภอ………………..…….……จังหวัด…………………………..……..…โทรศัพท์………………….……………………….. 
     อยู่ในผังเมอืงรวมประเภท …………………………………… เป็นอาคารประเภท .............................................. 
๓. ช่ือผู้ประกอบการ………..……………………………………..……………………………………………………………………… 
๔. ลักษณะทีต้ั่งของสถานประกอบการ 
     (    ) ห่างจากชุมชน ………………………………….เมตร   (    ) ไม่อยู่ติดชุมชน 
     (    ) ห่างจากวัด …………………………………..เมตร      (    ) ไม่อยู่ติดวัด 
     (    ) ห่างจากศาสนสถาน .…………………….…เมตร     (    ) ไม่อยู่ติดศาสนสถาน 
     (    ) ห่างจากโรงเรียน….……………………………เมตร    (    ) ไม่อยู่ติดโรงเรียน 
     (    ) ห่างจากโรงพยาบาล………………………….เมตร    (    ) ไม่อยู่ติดกับโรงพยาบาล 
     (    ) ห่างจากสถานที่อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………. 
๕. อาคารได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
     (    ) ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว    (    ) ยังไม่ได้รับการอนุญาต 
            ประเภท ……………………………..เลขท่ีใบอนุญาต……..……….…………ลงวันที่ ………….………..…..... 
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต……….…………………………………………..………………………..………….………………… 
            ประเภท ……………………..….... เลขท่ีใบอนุญาต…………….….……… ลงวันที่ ……….………….…...... 
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต………….………..………….…………………………………….…………………………………… 
๖. บันไดหนีไฟ 
     (    ) มี                (     ) ไม่ม ี             (     ) อาคารท่ีไม่ต้องมีทางหนีไฟ 
๗. ป้ายบอกทางฉุกเฉิน  (     ) มี                 (    ) ไม่มี 
๘. ไฟส่องสว่างทางออกฉุกเฉิน     (    ) มี      (    ) ไม่ม ี
๙. ระบบระบายอากาศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
     (     ) มี                 (    ) ไม่มี 
๑๐.ห้องนํ้า ห้องสว้ม จํานวนห้องนํ้า……………………………….จํานวนห้องส้วม………………………………… 
     (     ) เพียงพอ        (     ) ไม่เพียงพอ 
๑๑.มีสารเคม ีวัตถุอันตรายต่อสุขภาพ 
     (     ) มี               (     ) ไม่ม ี
๑๒. การเก็บรวมรวมขยะ 
      จํานวนภาชนะรองรับ……………………     (     ) เพียงพอ        (      ) ไม่เพียงพอ 
๑๓. มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย  
      (    ) ไม่ม ี
      (    ) มี ระบุชนิด…………………………………………………………………………………………………… 
      การกําจัดโดยวิธี………..…………………………………………………………… 
 



-๒- 
 

๑๔. การป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์เป็นโรคที่เป็นพาหะของโรค 
      (    ) ไม่ม ี
      (    ) มี ดําเนินการโดย ………………………………………………………………………………………. 
๑๕. สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับประกอบอาหาร การปรุงอาหาร  
     การสะสมอาหาร สําหรับคนงาน 
      (    ) ไม่ม ี
      (    ) มี  ดําเนินการโดย……………………………………….…………………………………………….. 
๑๖. สถานประกอบการมีการจัดวางสิ่งของ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
      (    ) เป็นระเบียบ     (    ) ไม่เป็นระเบียบ 
๑๗. มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และเคร่ืองมือดับเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
      (     ) ไม่มี 
      (     ) มี ชนิด…………………………………………………………………… 
๑๘. การป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง     (    ) มี     (    ) ไม่ม ี
๑๙. การป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศ  (    ) มี     (    ) ไม่ม ี
๒๐. ความเห็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
       ……….…………………………………………………………………………………..…………………………………………………... 
       …………….………………………………………………………………………………………………..………………………………... 
 
 
 
                                 ลงช่ือ  …………………….………….….. เจ้าของสถานประกอบการ 
                                         ( …………………………………. ) 
 
                                 ลงช่ือ ……………………..….………….  ผู้ตรวจ 
                                        ( ………………………………….. ) 
 
                                ลงช่ือ ………………………….………….  ผู้ตรวจ 
                                        ( ………………………….……. ) 
 
                                ลงช่ือ …………………….……………….  ผู้ตรวจ 
                                        ( ………………………………. ) 
 
                      วันที.่......................................................................... 


