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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสูง 

เรื่อง ควบคุมกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2563 

 
 

หลักการ 
 

   ให้มีข้อบญัญัติว่าด้วยการควบคุมกจิการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ  

เหตผุล 
 
   โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถ่ิน ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่ว ไปส าหรับให้ผู้ด าเนิน
กิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราข้อบัญญัติน้ี 
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( ร่าง ) 
ข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสูง 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2563 
 

   
   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และนายอ าเภอหนองกี่ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้    
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2563”  
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2550  
  บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ที่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบัญญัติน้ีให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน 
  ข้อ 4 ในข้อบัญญัติน้ี  
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของสถานประกอบ
กิจการนั้น  
  “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน 
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  “มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 



-3- 
 

  “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อน 
สารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน  
  “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  
  “ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโคกสูง เป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญตัิน้ี และให้มอี านาจ 
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 

     ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถ่ิน  
  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง   
      (๑) การเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด   
      (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน เพื่อให้ 
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือ 
ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม  
  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
      (๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด   
      (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์   
      (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป   
      (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์   
      (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์ หรือ
ส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร   
      (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์  
      (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  
  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
      (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ าจิ้ม หรือซอสปรุง 
รสชนิดต่างๆ 
      (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม 
ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน   
      (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น   
      (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน 
ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด   
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      (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน   
      (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์
เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน   
      (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน   
      (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ   
      (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์   
      (๑๐) การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และ
ผลิตภัณฑ์เนยผสม   
      (๑๑) การผลิตไอศกรีม   
      (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ   
      (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ   
      (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ า ส้มสายชู ข้าวหมาก 
น้ าตาลเมา   
      (๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ   
      (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง   
      (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิด 
ต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด   
      (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด   
      (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร   
      (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเช่ือม   
      (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ   
      (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น   
      (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร   
      (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  
  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด    
      (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา   
      (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย    
      (๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี   
      (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
        (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ 
  ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
      (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช   
      (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ   
      (๓) การผลติ หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
      (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม  
       (๕) การผลิตยาสูบ   
      (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช   
      (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย  
      (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช   
      (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด  
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  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   
      (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่  
      (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)   
      (๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้น 
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
      (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)   
      (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
      (๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  
  ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
      (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์   
      (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล   
      (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล   
      (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย และใน
การประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย   
      (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  
      (๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  
      (๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ   
      (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์   
      (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่ เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  
  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ   
      (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ   
      (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
        (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชาน
อ้อย   
      (๔) การอบไม้   
      (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป   
      (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ  
      (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ   
      (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  
  ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   
       (๑) การประกอบกจิการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
      (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
      (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
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      (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ 
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
      (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักช่ัวคราวส าหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน   
      (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในท านอง 
เดียวกัน   
      (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
      (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เตน้ร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือ 
การแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกัน   
      (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่
ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)   
      (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในท านองเดียวกัน   
      (๑๑) การประกอบกจิการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
      (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย  
      (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  
      (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม   
      (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์   
      (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
      (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม  
      (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย   
      (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
        (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ   
      (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว  
  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   
       (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก   
      (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์   
      (๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  
      (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร   
      (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร   
      (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ   
      (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร   
      (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ  
  ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
      (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
      (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร   
      (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
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      (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วย
เครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)   
      (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
      (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ   
      (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน   
      (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม   
      (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว   
      (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย   
      (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว   
      (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ 
ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)  
  ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ   
      (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท าละลาย   
      (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ   
      (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
      (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก   
      (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)   
       (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ 
ที่คล้ายคลึง   
      (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
        (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี   
      (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   
      (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
      (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
      (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
      (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง   
      (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง   
      (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา   
      (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค   
      (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  
  ๑๓. กิจการอื่นๆ   
      (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   
      (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า   
      (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
      (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร   
      (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้   
      (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า   
      (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่   
      (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ   
      (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา   
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      (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร   
      (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค   
      (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง   
      (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  
  ข้อ 7 ผู้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถ่ินต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อบัญญัติน้ี รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
อาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มี 
การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
แล้วแต่กรณี 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรบัใหผู้้ด าเนินกจิการปฏิบตัิ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานทีท่ี่ใช้ด าเนินกิจการ 
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

ส่วนที่ ๑  
สถานที่ตั้ง ลกัษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 
   ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก 
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็น
พิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจสง่ผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ  
  การก าหนดสถานที่อื่นใดเพิ่มเติม การก าหนดระยะห่าง และการก าหนดให้มีระบบป้องกันตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน  
  ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบ 
กิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน ให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดย
ทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง  
  ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศ ให้
เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  ข้อ 11 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วม ตามแบบและจ านวนที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน  
  ข้อ ๑2 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้  
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  (๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย 
รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
  (๒) ในกรณีที่มีการก าจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน และต้องด าเนินการ 
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถ่ิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มีการ
ระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใดๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  
  ในกรณีที่มีน้ าทิ้งหรือน้ าเสียเกิดข้ึนจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการด าเนินการของสถาน
ประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องด าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด 
  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดสถานประกอบกิจการที่
ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐาน
ของบ่อดักไขมันดังกล่าว 
  ข้อ ๑4 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคให้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ข้อ 15 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร หรือสะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  ทั้งนี้ ตาม
ข้อก าหนดท้องถ่ิน   
  ข้อ ๑6 สถานประกอบกิจการต้องจดัวางสิ่งของให้เป็นระเบยีบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และดูแล 
รักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภคของ
กรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาดและปราศจากสิ่ง
ปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาดื่มต้องไม่เกิดการปนเปื้อน 
จากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  ข้อ 18 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบกิจการ
นั้นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต  
 

ส่วนที่ ๒ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

 
    ข้อ 19 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
  ข้อ 20 สถานประกอบกิจการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับ 
เก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วย
วัตถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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  ข้อ ๒1 สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ าเป็นและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาดของการประกอบ
กิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  ข้อ ๒2 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยส าหรับการใช้
งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดยมีระบบป้องกัน
อันตราย และป้ายค าเตือนหรือค าแนะน าในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้น  ทั้งนี้ 
การจัดวางหรือการจดัเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจกัรต้องเปน็ระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัตงิาน 
และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา  
  ข้อ 23 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ข้อ 24 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย หรือมีการใช้
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุน้ัน 
  ในกรณีที่มีเหตุอันควร ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้
อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุน้ัน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๓ 
 ใบอนุญาต 

 
      
  ข้อ ๒5 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการที่ต้องมี 
การควบคุมภายในท้องถ่ินในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
  ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติน้ีก็ได้  
  ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว  
  ข้อ ๒6 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถ่ินในลักษณะที่เป็นการค้า 
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้   
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน  
  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)  
  (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อื่น) 
  (4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (6) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
  (7) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น  
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  ข้อ ๒7 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หาไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย   
  เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสอืแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติน้ี  
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเปน็ที่เจา้พนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้อ งมีหนังสือแจ้ง 
การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  
  ข้อ 28 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบแล้ว   
  ข้อ ๒9 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติน้ีให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้ 
เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถ่ินเท่านั้น  
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
  ข้อ 30 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ 
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ ๓1 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอ 
รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสญูหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัติน้ี  
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย  
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย  
  ข้อ ๓2 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจ 
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  
  ข้อ ๓3 เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต   
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕    
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
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  ข้อ ๓4 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี  
  ข้อ 35 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 

หมวด ๔  
ค่าธรรมเนียมและค่าปรบั 

 
 
   ข้อ ๓6 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
  ข้อ ๓7 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัติน้ี ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ   

 
   
  ข้อ ๓8 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน 
บทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  ประกาศ ณ วันที่……………….......  
 
        (ลงช่ือ) 
             (..............................................)  
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  เห็นชอบ 
 
(ลงช่ือ) 
  (…………………..…………………)  
          นายอ าเภอหนองกี่ 
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บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาต 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2563 

 
   
กลุ่ม ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  
 (1) การเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด          
     ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ 

        1) จ านวนตั้งแต่ 10 ตัว แตไ่ม่เกิน 20 ตัว 
        2) จ านวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 
        3) จ านวนเกิน 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 
        4) จ านวนเกิน 100 ตัว 

 
100 
200 
300 
500 

     ข. การเลี้ยงสุกร 
        1) จ านวนตั้งแต่ 5 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว  
        2) จ านวนเกิน 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 
        3) จ านวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 600 ตัว 
        4) จ านวนเกิน 600 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 
        5) จ านวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 1,500 ตัว 
        6) จ านวนเกิน 1,500 ตัว แต่ไม่เกิน 2,000 ตัว 
        7) จ านวนเกิน 2,000 ตัว แต่ไม่เกิน 2,500 ตัว 
        8) จ านวนเกิน 2,500 ตัว แต่ไม่เกิน 3,000 ตัว 
        9) จ านวนเกิน 3,000 ตัว  

 
100 
300 
500 

1,000 
2,000 
3,000 
5,000 
7,500 

10,000 
     ค. การเลี้ยงแพะ แกะ 

        1) จ านวนตั้งแต่ 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 
        2) จ านวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 
        3) จ านวนเกิน 50 ตัว แต่ไม่เกน 100 ตัว 
        4) จ านวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 200 ตัว 
        5) จ านวนเกิน 200 ตัว แต่ไม่เกิน 300 ตัว 
        6) จ านวนเกิน 300 ตัว 

 
100 
300 
500 
700 
900 

1,100 
     ง. การเลี้ยงเป็ด ไก่ ห่าน หรือสัตว์มีปีกอื่น 

        1) จ านวนตั้งแต่ 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว  
        2) จ านวนเกิน 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว  
        3) จ านวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว 
        4) จ านวนเกิน 5,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว 
        5) จ านวนเกิน 10,000 ตัว แต่ไม่เกิน 15,000 ตัว 
        6) จ านวนเกิน 15,000 ตัว แต่ไม่เกิน 20,000 ตัว 
        7) จ านวนเกิน 20,000 ตัว แต่ไม่เกิน 30,000 ตัว 

 
200 
300 
500 

1,000 
1,500 
2,000 
3,000 
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กลุ่ม ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
         8) จ านวนเกิน 30,000 ตัว แต่ไม่เกิน 50,000 ตัว 

        9) จ านวนเกิน 50,000 ตัว แต่ไม่เกิน 80,000 ตัว 
        10) จ านวนเกิน 80,000 ตัว แต่ไม่เกิน 100,000 ตัว 
        11) จ านวนเกิน 100,000 ตัว 

4,000 
5,000 
8,000 

10,000 
     จ. การเลี้ยงสัตว์น้ า 

        1) บ่อเลี้ยงขนาดตั้งแต่ 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
        2) บ่อเลี้ยงขนาดเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
        3) บ่อเลี้ยงขนาดเกิน 200 ตารางเมตร 

 
100 
200 
300 

      ฉ. การเลี้ยงแมลง 
        1) บ่อเลี้ยงขนาดตั้งแต่ 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
        2) บ่อเลี้ยงขนาดเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
        3) บ่อเลี้ยงขนาดเกิน 100 ตารางเมตร 

 
100 
200 
300 

2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์            
 (1) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ (ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย

ในตลาด) 
    ก. การฆ่าและช าแหละสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ หมู 
เป็นต้น 
       1) จ านวนไม่เกิน 1 ตัว ต่อวัน 
       2) จ านวนเกิน 2 ตัว แตไ่ม่เกิน 10 ตัว ต่อวัน 
       3) จ านวนเกิน 10 ตัว ต่อวัน 
    ข. การฆ่าและช าแหละสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ เป็ด ไก่ ห่าน เป็นต้น 
       1) จ านวนเกิน 5 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว ต่อวัน 
       2) จ านวนเกิน 10 ตัว แตไ่ม่เกิน 20 ตัว ต่อวัน 
       3) จ านวนเกิน 20 ตัว ต่อวัน 

 
 
 
 

100 
200 
500 

 
100 
200 
300 

(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์          300 
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป         300 
(4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 300 
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก 
เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธี
ใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

300 

(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ
อาหารสัตว์ 

300 

(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 300 
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กลุ่ม ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่

ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

 (1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว 
น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลา
เจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย 
น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

300 
1,000 

(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง 
ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด  
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้น
เส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
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กลุ่ม ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 (10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

 (11) การผลิตไอศกรีม 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
 (12) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
 (13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ  

        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
 (14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 

น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 
1,000 

 (15) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่ม 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือโดยใช้เครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 
            ก. ขนาดสถานประกอบกิจการไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
            ข. ขนาดสถานประกอบกิจการเกิน 400 ตารางเมตร 

 
300 

 
1,000 
2,000 

 (16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
        1) ขนาดสถานประกอบกิจการไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
        2) ขนาดสถานประกอบกิจการเกิน 400 ตารางเมตร 

 
1,000 
2,000 

 (17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก 
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

 (18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
 (19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 

        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
 (20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเช่ือม 

        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
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กลุ่ม ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 (21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

        1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 300 
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 1,000 
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 1,000 

4 กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด 

 

(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 500 
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่
ใช้กับร่างกาย 

500 

(3) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 500 
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 500 
(5) การผลิตผงซักฟอง สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ต่างๆ 

500 

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 500 
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 500 
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจแุป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ 
ในท านองเดียวกัน 

500 

(4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
        1) เครื่องจักรขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า 
        2) เครื่องจักรขนาดเกิน 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 6 แรงม้า 

 
100 
200 

(5) การผลิตยาสูบ 500 
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช หรือนวดข้าวด้วยเครื่องจักร  
        1) เครื่องจักรขนาดไม่เกิน 100 แรงม้า 
        2) เครื่องจักรขนาดเกิน 100 แรงม้า แต่ไม่เกิน 250 แรงม้า 
        3) เครื่องจักรขนาดเกิน 250 แรงม้า 

 
500 

1,000 
1,500 

(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
        1) น้ าหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม 
        2) น้ าหนักเกิน 2,000 กิโลกรัม 

 
300 
500 

(8) การผลิตเส้นใยจากพืช 500 
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 500 
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กลุ่ม ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  

(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย
โลหะ หรือแร่ 

500 

(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน 6 (1) 

500 

(3) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

500 

(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

500 

(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน 6 (1) 

500 

(6) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 500 
7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
 (1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

        1) ขนาดสถานประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
        2) ขนาดสถานประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร 

 
200 
500 

 (2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 1,000 
 (3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบ

ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล 
        1) ขนาดสถานประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
        2) ขนาดสถานประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร 

 
 
 

200 
500 

 (4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
        1) ขนาดสถานประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
        2) ขนาดสถานประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร 

 
 
 

200 
500 

 (5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
        1) ขนาดสถานประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
        2) ขนาดสถานประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร 

 
200 
500 

 (6) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
        1) ขนาดสถานประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
        2) ขนาดสถานประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร 

 
200 
500 

 (7) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
        1) ขนาดสถานประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
        2) ขนาดสถานประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร 

 
200 
500 
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กลุ่ม ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 (8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 

        1) ขนาดสถานประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
        2) ขนาดสถานประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร 

 
200 
500 

 (9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
        1) ขนาดสถานประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
        2) ขนาดสถานประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร 

 
 

200 
500 

8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
 (1) การผลิตไม้ขีดไฟ 500 
 (2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้เครื่องจักร 200 
 (3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
500 

 (4) การอบไม้ 500 
 (5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 500 
 (6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 500 
 (7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ  500 
 (8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

        1) น้ าหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 200 กิโลกรัม 
        2) น้ าหนักเกิน 200 กิโลกรัม 

 
200 
300 

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
 (1)  การประกอบกิจการสปาเพื่ อสุขภาพ เ ว้นแต่ เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
300 

 (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 300 
 (3) การประกอบกจิกรนวดเพื่อสขุภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
300 

 (4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

300 

 (5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ช่ัวคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใน
ท านองเดียวกัน 
        1) จ านวน 1 ห้อง แต่ไม่เกิน 5 ห้อง 
        2) จ านวนเกิน 6 ห้อง แต่ไม่เกิน 10 ห้อง 
        3) จ านวนเกิน 10 ห้อง แต่ไม่เกิน 15 ห้อง 
        4) จ านวนเกิน 16 ห้อง 

 
 
 

200 
300 
400 
500 
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กลุ่ม ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
        1) จ านวนตั้งแต่ 1 ห้อง แต่ไม่เกิน 5 ห้อง 
        2) จ านวนเกิน 6 ห้อง แต่ไม่เกิน 10 ห้อง 
        3) จ านวนเกิน 10 ห้อง แต่ไม่เกิน 15 ห้อง 
        4) จ านวนเกิน 15 ห้อง 

 
 

200 
300 
400 
500 

 (7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500 
 (8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอ

เกะ หรือตู้เพลง งานบริการเครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
300 

 (9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) 

500 

 (10) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ใน
ท านองเดียวกัน 

500 

 (11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 

 (12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 300 
 (13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 300 
 (14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 300 
 (15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 300 
 (16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 500 
 (17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
500 

 (18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 300 
 (19) การปะกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 300 
 (20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 300 
 (21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือฝากสัตว์

ช่ัวคราว 
300 

10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
 (1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 200 
 (2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 200 
 (3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 300 
 (4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 300 
 (5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 300 
 (6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ 300 
 (7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 300 
 (8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ 300 
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กลุ่ม ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 200 
 (2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 1,000 
 (3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 
 (4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ 

บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 (2) 
        1) น้ าหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม 
        2) น้ าหนักเกิน 2,000 กิโลกรัม 

 
 

500 
1,000 

 (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000 
 (6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  500 
 (7) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 

        1) น้ าหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม 
        2) น้ าหนักเกิน 2,000 กิโลกรัม 

 
500 

1,000 
 (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 500 
 (9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 500 
 (10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 500 
 (11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 500 
 (12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่น

ใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5) 
500 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ  
 (1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์  

หรือสารตัวท าละลาย 
500 

 (2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
        1) น้ าหนักไม่เกิน 250 กิโลกรัม 
        2) น้ าหนักเกิน 250 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 
        3) น้ าหนักเกิน 500 กิโลกรัม 

 
200 
500 

1,000 
 (3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

        1) ปริมาณไม่เกิน 200 ลิตร 
        2) ปริมาณเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร 
        3) ปริมาณเกิน 500 ลิตร 

 
200 
500 

1,000 
 (4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 500 
 (5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7 (1) 500 
 (6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
500 

 (7) การโม่ สะสม หรือบดชัน 500 
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กลุ่ม ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 500 
 (9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 500 
 (10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
500 

 (11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 
 (12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

        1) จ านวนต้ังแต่ 100 – 500 กิโลกรัม 
        2) จ านวนเกิน 500 กิโลกรัม 

 
500 

1,000 
 (13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 500 
 (14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตดอกไม้เพลิง 
500 

 (15) การผลิตแซลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 500 
 (16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 500 
 (17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 500 

13 กิจการอื่นๆ  
 (1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 500 
 (2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
500 

 (3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 
 (4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 

        1) ขนาดสถานประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
        2) ขนาดสถานประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร 

 
200 
500 

 (5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 500 
 (6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 500 
 (7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
500 

 (8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 500 
 (9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 500 
 (10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 500 
 (11) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 500 
 (12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 500 
 (13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  
         1) ปริมาณตั้งแต่ 1 ลิตร แต่ไม่เกิน 50 ลิตร 100 
         2) ปริมาณเกิน 50 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร 200 
         3) ปริมาณเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร 500 
         1) ปริมาณเกิน 500 ลิตร  1,000 

 


