
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
เรื่อง   กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ว่าด้วยกิจการ  

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

และนายอ าเภอมหาราช  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  เรื่อง  กิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ตั้งแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อน

ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ประกาศ   

หรือค าสั่ง  เพื่อให้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ  ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “กิจการ”  หมายความว่า  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัตินี้และเป็น

กิจการในลักษณะที่เป็นการค้า 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



 “ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง 

รับผิดชอบด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

 “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ของประชาชน 

 “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 

 “มลพิษทางน้ า”  หมายความว่า  สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “มลพิษทางแสง”  หมายความว่า  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “มลพิษทางความร้อน”  หมายความว่า  สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 

 “ของเสียอันตราย”  หมายความว่า  มูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  อากาศเสีย  มวลสาร  

หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มี

ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

 “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน   

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  ตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “ต าบลบ้านใหม่”  หมายความว่า  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

ข้อ  ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

  (๑) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

  (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ท านองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู 

หรือค่าบริการในทางตรง  หรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

 ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

  (๑) การฆ่า  หรือการช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย   

หรือขายในตลาด 

  (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 

  (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

  (๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 

  (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา   

หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

  (๖) การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์ 

หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

  (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 

 ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร   

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  น้ าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



  (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ าปลา  หอยดอง  น้ าเคย  น้ าบูดู  

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  

หรือพืชอย่างอื่น 

  (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  

นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

  (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

  (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  

วุ้นเส้น  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้ า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   

ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

  (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ านม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 

  (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  ผลิตภัณฑ์เนยผสม 

  (๑๑) การผลิตไอศกรีม 

  (๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

  (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์   

น้ าส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 

  (๑๕) การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 

  (๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ าแข็ง 

  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าจากพืช   

ผัก  ผลไม้  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



  (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 

  (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าตาล  น้ าเชื่อม 

  (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

  (๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 

  (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 

  (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

 ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์  

ท 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 าความสะอาดต่าง ๆ  

 ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 

  (๒) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

  (๓) การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้งอื่น  ๆ  

ในท านองเดียวกัน 

  (๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

  (๕) การผลิตยาสูบ 

  (๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

  (๗) การผลิต  สะสม  หรือ  แบ่งบรรจุปุ๋ย  หรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 

  (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 

  (๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 
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 ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

  (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ   

ด้วยโลหะหรือแร่ 

  (๒) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  ๖  (๑) 

  (๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  

หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  ๖  (๑) 

  (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นในยกเว้นกิจการใน  ๖  (๑) 

  (๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการใน  ๖  (๑) 

  (๖) การท าเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 

 ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

  (๒) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๓) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกล่าวด้วย 

  (๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 

  (๖) การผลิต  สะสม  จ าหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

  (๗) การจ าหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

  (๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

  (๙) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 

ของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า 
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 ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 

  (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 

  (๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

  (๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งส าเร็จสิ่งของเค รื่องใช้   

หรือผลิตภัณฑ์  จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 

  (๔) การอบไม้ 

  (๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 

  (๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 

  (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 

  (๘) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

 ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

  (๑) การประกอบกิ จการสปาเพ่ื อสุ ขภาพ   เว้น แต่ เป็ นการให้ บ ริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

  (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  (๓) การประกอบกิ จการนวด เพ่ื อสุ ขภาพ   ยก เว้นกิ จการใน   ๙   (๑ )   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

  (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  ยกเว้นกิจการ 

ใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

  (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว 

ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

  (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า   

หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค   

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 
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  (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน  

ยกเว้นกิจการใน  ๙  (๑) 

  (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นยกเว้นกิจการใน  ๙  (๑)  และสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด   

หรือการเล่นอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 

  (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 

  (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 

  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 

  (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

  (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

  (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 

  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

  (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

  (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

   (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 

 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

  (๑) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 

  (๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 

  (๓) การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 

  (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

  (๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

  (๖) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ 

  (๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

  (๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
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 ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

  (๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 

  (๓) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก   

ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการใน  ๑๑  (๒) 

  (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หนิเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

  (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

  (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

  (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 

  (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

  (๑๒) การล้าง  การขัดดว้ยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด   

และยกเว้นกิจการใน  ๖  (๕) 

 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ  

  (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวท าละลาย 

  (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 

  (๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

  (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 

  (๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  ๗  (๑) 

  (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 

  (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
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  (๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

  (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

  (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 

  (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 

  (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 

  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 ๑๓. กิจการอื่น ๆ 

  (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

  (๒) การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

  (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 

  (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

  (๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ 

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

  (๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

  (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

  (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 

  (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะน าโรค 

  (๑๒) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซล  เอทานอล  หรือน้ ามันเชื้อเพลิง 
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ข้อ  ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสขุาภิบาล 

ข้อ  ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่าง  ศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา   

สถานเลี้ยงเด็ก  สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ  หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพ 

ของประชาชนเป็นพิเศษ  ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชน 

หรือต้องจัดให้มีระบบป้องกันกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงลักษณะ  

และประเภทของสถานประกอบกิจการ  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล   

หรือสถานที่อื่น ๆ   ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการ 

ที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

โรงเรียน  สถาบันการศกึษา  โรงพยาบาล  ไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร  ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

หรือการก่อเหตุร าคาญของประชาชน 

ข้อ  ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน   

โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

 (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วม  ตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เป็นประจ าทุกวัน 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



 (๔) ต้องท ารางระบายน้ าไปสู่รางระบายน้ าสาธารณะหรือบ่อพักซึ่งรับน้ าเสียด้วยวัตถุถาวร   

มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่รั่ว  น้ าไหลสะดวก 

 (๕) การระบายน้ าและรางระบายน้ าต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  หรือเหตุร าคาญ 

 (๖) ต้องมีบ าบัด  หรือการปรับปรุงคุณภาพของน้ าเสีย  หรือกากของเสียให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด 

 (๗) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังหรือปล่อยสัตว์ที่กว้างพอ  และจัดสถานที่ให้อยู่ในสภาพ 

ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์ทรมานแก่สัตว์และให้มีการเก็บรวบรวม 

ก าจัดมูลสัตว์  เศษอาหาร  ซากสัตว์  ให้ได้สุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจผ่อนผันให้ผู้รับใบอนุญาตงดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่ก าหนดในข้อ  ๘  ได้ตามที่สมควรและให้มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายได้ 

ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยส่วนรวม 

ข้อ  ๑๑ สถานประกอบการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนสารเคมี  วัตถุอันตายหรือสิ่งอื่นใด 

อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีการอาบน้ าฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

กับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

 (๑) มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ 

ของมูลฝอย  รวมทัง้มกีารท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรบั  และบริเวณที่เก็บภาชนะนัน้อยูเ่สมอ 

 (๒) ในกรณีที่มีการก าจัดมูลฝอยเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

และต้องด าเนินการให้ถกูตอ้งตามข้อบญัญัตขิององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มี 

การระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใด ๆ  ด้วยวิธีที่เหมาะสม  เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญ 

หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
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ในกรณีที่มีน้ าทิ้งหรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ งซึ่งการด าเนินการ 

ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  สถานประกอบกิจการต้องด าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด 

 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน  และก าหนด

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดให้มีบ่อดักไขมัน  รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดังไขมันดังกล่าว  

 ข้อ  ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน  และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ 

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด 

ข้อ  ๑๕ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  หรือการสะสมอาหารส าหรับคนงาน  ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ  

ว่าด้วยสถานจ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ  ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  เป็นสัดส่วน   

และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  และไม่ก่อให้เกิด 

เหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ  ๑๗ สถานประกอบการต้องจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค 

ของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน  รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาด  

และปราศจากสิ่งปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งมี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ  ๑๘ สถานประกอบกิจการต้องจัด ให้ มีน้ าใช้ที่ มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม 

ต่อการประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

หมวด  ๓ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  และการป้องกันเหตุร าคาญ 

ข้อ  ๑๙ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไป 

ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ  ๒๐ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

 (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 
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อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนด  

หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

 (๒) กรณีมีวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องจัดให้มี 

ที่ช าระร่างกายฉกุเฉนิและที่ล้างตาฉุกเฉนิตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองสารเคม ี วัตถุอันตราย   

หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้  

ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๒๑ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย 

ส าหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ  และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง  มั่นคง  และปลอดภัย   

โดยมีระบบป้องกันอันตราย  และป้ายค าเตือนหรือค าแนะน าในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์   

เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรนั้น  ทั้งนี้  การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักร  

ต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน  และต้องมีการดูแล  ตรวจสอบและบ ารุงรักษา  

ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

ข้อ  ๒๒ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

ว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นเพ่ือคุ้มครองสุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบกจิการ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 

   หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๓ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้ เกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ า  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนนิการควบคมุและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตรุ าคาญหรอือาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น 
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หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๔ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแตว่ันที่ขอ้บญัญตัินีม้ีผลใช้บงัคบั  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ 

ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ 

ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ 

โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว  กรณีด าเนินกิจการ 

ที่ต้องมีการควบคุมหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในทุกประเภทตามอัตรา 

ค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๒๕ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า   

จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน   

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 (๓) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  กรณีเป็นนิติบุคคล 

 (๔) หนังสือมอบอ านาจ  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

ที่รับรองความถูกต้องของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  กรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง 

 (๕) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีต่ออายุใบอนุญาต 

 (๗) อื่น ๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 

ข้อ  ๒๖ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์   

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
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และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอให้แก้ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง  

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน  

ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ 

ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 

รวมทั้งเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้โดยเฉพาะในใบอนุญาตหรือแนบท้ายในอนุญาต 

 (๒) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตขัดต่อกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดหรือเห็นสมควร 

ข้อ  ๒๘ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ 

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๒๙ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตพ้ืนที่  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ  

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  

 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  ด้วย 

ข้อ  ๓๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม  

ภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ   

เว้นแต่ผู้ไดร้ับใบอนุญาตจะไดบ้อกเลิกการด าเนนิกจิการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนยีมครั้งต่อไป 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคา้งช าระค่าธรรมเนยีมติดตอ่กันเกินกว่าสองครัง้   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ   

จนครบจ านวน 

ข้อ  ๓๑ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านใหม่ 

ข้อ  ๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๓๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด   

ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนอนุญาตน าส าเนาบันทึก 

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ประกอบด้วย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๓๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร 

แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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ข้อ  ๓๕ เจ้าพนักงานถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถู่กต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๓๖ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ  
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่ง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไวใ้นที่เปดิเผยเห็นไดง้่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน 
ขอผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง   
แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๓๗ ผู้สั่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ  ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ  ๓๙ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ 

ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นและเมื่อสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นแล้วให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วัชรพงศ ์ ระดมสิทธิพัฒน์ 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2561 

 

ล าดับ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
ต่อปี  (บาท) 

1 กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
 (1) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
       1.1)  สัตว์บก  
               1.1.1  จ านวน  ไม่เกิน  50  ตัว 300 
               1.1.2  จ านวนเกิน  50  ตัว  แต่ไม่เกิน  100  ตัว 500 
               1.1.3  จ านวนเกิน  100  ตัว  แต่ไม่เกิน  1,000  ตัว 1,000 
               1.1.4  จ านวนเกิน  1,000  ตัว  แต่ไม่เกิน  5,000  ตวั 2,000 
               1.1.5  จ านวนเกิน  5,000  ตัวขึ้นไป 3,000 
       1.2)  สัตว์ปีก  
               1.2.1  จ านวนไม่เกิน  100  ตัว 300 
               1.2.2  จ านวนเกิน  100  ตัว  แต่ไม่เกิน  500  ตัว 500 
               1.2.3  จ านวนเกิน  500  ตัว  แต่ไม่เกิน  1,000  ตัว 800 
               1.2.4  จ านวนเกิน  1,000  ตัว  แต่ไม่เกิน  5,000  ตวัขึ้นไป 1,000 
               1.2.5  จ านวนเกิน  5,000  ตัวขึ้นไป 2,000 
       1.3)  สัตว์น้ า  
               1.3.1  พ้ืนที่ตั้งแต ่ 400  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  1,600  ตารางเมตร 500 
               1.3.2  พ้ืนที่เกิน  1,600  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  4,500  ตารางเมตร 1,000 
               3.1.3  พ้ืนที่เกิน  4,500  ตารางเมตรขึ้นไป 1,500 
       1.4)  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง  
               1.4.1  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน  จ านวนไม่เกิน  100  ตัว   1,000 
               1.4.2  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน  จ านวนเกิน  100  ตัว   

แต่ไม่เกิน  1,000  ตัว 
2,000 

               1.4.3  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน  จ านวนเกิน  1,000  ตัวขึ้นไป 3,000 
               1.4.4  การเลี้ยงแมลง 500 
       1.5)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม  
               1.5.1  จ านวนไม่เกิน  20  ตัว 500 
               1.5.2  จ านวนเกิน  20  ตัว  แต่ไม่เกิน  100  ตัว 800 
               1.5.3  จ านวนเกิน  100  ตัวขึ้นไป 1,000 
 (2)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน  

เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบรกิารไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

1,000 
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2 กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 (1) การฆ่า  หรือ  ช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือขายในตลาด  
       1.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       1.2)  โดยใช้เครื่องจักร   1,000 
       1.3)  โรงงาน   กิจการ  ละ 2,000 
 (2) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์  
       2.1)  โรงงาน กิจการละ 2,000 
       2.2)  ไม่เข้าข่ายโรงงาน 

              2.2.1)  พ้ืนที่สถานประกอบการไม่เกิน  500  ตารางเมตร       กิจการละ 
 

500 
               2.2.2)  พ้ืนที่สถานประกอบการเกิน  500  ตารางเมตรขึ้นไป    กิจการละ   1,000 
 (3) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 1,000 
 (4) การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือ  ไขสัตว์ 1,000 
 (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  

ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ   ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือ  กรรมวิธีใด ๆ   ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
       5.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,000 

        5.2)  โดยใช้เครื่องจักร 2,000 
 (6) การผลิต  โม ่ ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช 

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
       6.1)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  ไม่เกิน  50  ตารางเมตร   กิจการละ 

 
 

200 
        6.2)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  เกิน  50  -  100  ตารางเมตร      กิจการละ 400 
        6.3)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  เกิน  100  ตารางเมตรขึ้นไป       กิจการละ 600 
 (7)  การผลิต  แปรรูป  สะสมหรือล้างครั่ง 1,000 

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  
การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

 (1)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว   
น้ าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
       1.1)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา  น้ าพริกปรุงส าเร็จ 

 
 

500 
        1.2)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 1,000 

 (2)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  ปลาเจ่า  
กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ าปลา  หอยดอง  น้ าเคย  น้ าบูดู  
ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
       2.1)  การผลิต  สะสมไม่เกิน  100  กิโลกรัม 

 
 
 

500 
        2.2)  การผลิต  สะสม  เกิน  100  กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน  1,000  กิโลกรัม 1,000 
        2.3)  การผลิต  สะสม  เกิน  1,000  กิโลกรัมขึ้นไป 2,000 
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 (3)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แช่อ่ิม  จากผัก  ผลไม ้ หรือพืชอย่างอ่ืน  
        3.1)  การผลิต  สะสมไม่เกิน  200  กิโลกรัม   1,000 
        3.2)  การผลิต  สะสม  เกิน  200  กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน  1,000  กิโลกรัม  ต่อวนั 1,500 
        3.3)  การผลิต  สะสม  เกิน  1,000  กิโลกรัมขึ้นไป   2,000 
 (4)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  นึ่ง  ต้ม  

ตุ๋ม  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด   
 
 

        4.1)  โรงงาน กิจการละ 1,000 
        4.2)  ไม่เข้าข่ายโรงงาน    
                4.2.1)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  ไม่เกิน  500  ตารางเมตร กิจการละ 500 
                4.2.2)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  เกิน  500  ตารางเมตรขึ้นไป กิจการละ 800 
 (5)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  
        5.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
        5.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่ก าลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า 1,000 
        5.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่ก าลังแรงม้ารวมกัน  เกิน  5  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (6)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  

เกี้ยมอ๋ี  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน   
 
 

        6.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
        6.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่ก าลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
        6.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่ก าลังแรงม้ารวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 1,500 
 (7)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตต ี พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน    
        7.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร   500 
        7.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่ก าลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
        7.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่ก าลังแรงม้ารวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (8)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปีย๊ะ  ขนมอบอ่ืน ๆ    
        8.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
        8.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่ก าลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
        8.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่ก าลังแรงม้ารวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (9)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ านม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
        9.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
        9.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
        9.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (10)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์ 

เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
 

1,000 
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 (11)  การผลิตไอศกรีม    
         11.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         11.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  5  แรงม้า 1,000 
         11.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  5  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (12)  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
         12.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         12.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
         12.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าข้ึนไป 2,000 
 (13)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
         13.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         13.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
         13.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป   2,000 
 (14)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  น้ าส้มสายช ู 

ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 
 

         14.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         14.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
         14.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป   2,000 
 (15)  การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  
         15.1)  การผลิตน้ ากลัน่  น้ าบริโภค  น้ าดื่ม  
                   15.1.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
                   15.1.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
                   15.1.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป   2,000 
         15.2)  การผลิตน้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  
                   15.2.1)  โดยมีเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  ไม่เกิน  5  เครื่อง 300 
                   15.2.2)  โดยมีเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  ตั้งแต ่ 5  เครื่อง   

แต่ไม่เกิน  10  เครื่อง 
500 

                   15.2.3)  โดยมีเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  เกิน  10  เครื่อง   
แต่ไม่เกิน  20  เครื่อง 

800 

                   15.2.4)  โดยมีเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  เกิน  20  เครื่องขึ้นไป 1,000 
 (16)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ าแข็ง  
         16.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  2  แรงม้า 500 
         16.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  2  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  10  แรงม้า 1,000 
         16.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  10  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20 แรงม้า 1,500 
         16.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าข้ึนไป 2,000 
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 (17)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าจากพืชผัก  ผลไม ้ 
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

 

         12.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         12.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
         12.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป   2,000 
 (18)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  
         18.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         18.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
         18.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป   2,000 
 (19)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
         19.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
         19.2)  โดยใช้เครื่องจักร 2,000 
 (20)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าตาล  น้ าเชื่อม  
         20.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         20.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
         20.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป   2,000 
 (21)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
         21.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         21.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า 1,000 
         21.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  5  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  10แรงม้า 1,500 
         21.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ตั้งแต่ไม่เกิน  10  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (22)  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 500 
 (23)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
         23.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  10  แรงม้า 500 
         23.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  10  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
 (24)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  
         24.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  10  แรงม้า 1,000 
         24.2)  โดรใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  10  แรงม้าขึ้นไป 2,000 

4 กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  
 (1)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา  
       1.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร   500 
       1.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า 800 
       1.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  5  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  10  แรงม้า 1,000 
       1.4)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  10  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,500 
       1.5)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 2,000 



-  6  - 
 

ล าดับ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
ต่อปี  (บาท) 

 (2)  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพ ู ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องส าอาง  รวมทั้งสบู่ 
ทีใ่ช้กับร่างกาย 

 

       2.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า 1,000 
       2.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  5  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,500 
       2.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (3)  การผลิต  บรรจุส าลี  ผลติภัณฑ์จากส าลี 2,000 
 (4)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 2,000 
 (5)  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาท าความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ  
       5.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       5.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       5.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 1,500 

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
 (1)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  
       1.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       1.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       1.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 1,500 
 (2)  การล้าง  อบ  รม  การสะสมยางดิบ  
       2.1)  โดยเครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       2.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       2.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (3)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้งอ่ืน ๆ  

ในท านองเดียวกัน 
 

       3.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       3.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 2,000 
       3.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 3,000 
 (4)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม  
       4.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       4.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 2,000 
       4.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 3,000 
 (5)  การผลิตยาสูบ  
       5.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร   1,000 
       5.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  20  แรงม้า 2,000 
       5.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 3,000 
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 (6)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช  
       5.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       5.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       5.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 1,500 
 (7)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย  
       7.1)  การผลิตปุ๋ย  
               7.1.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
               7.1.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า   

แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 
1,500 

              7.1.3)  โดยใช้เครือ่งจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
       7.2)  การสะสมปุ๋ยหรือแบ่งบรรจุ  
               7.2.1)  มีเนื้อที่น้อยกว่า  100  ตารางเมตร 800 
               7.2.2)  มีเนื้อทีเ่กิน  100  ตารางเมตรขึ้นไป 1,000 
 (8)  การผลิตเส้นใยจากพืช  
       8.1)  โดยเครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 500 
       8.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,000 
       8.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (9)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด  
       9.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       9.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       9.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
 (1)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ด้วยโลหะหรือแร่  
       1.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       1.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       1.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  100  แรงม้า 1,500 
       1.4)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันเกิน  100  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (2)  การถลุงแร่  การหลอม  การหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  6  (1)  
       2.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร   500 
       2.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       2.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       2.4)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 3,000 
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ต่อปี  (บาท) 

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

 

       3.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       3.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 2,000 
       3.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 3,000 
 (4)  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  6  (1) 
2,000 

       4.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       4.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       4.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันเกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (5)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเครือ่งจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  6  (1)  
       5.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       5.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       5.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าข้ึนไป 2,000 
 (6)  การท าเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่  
       6.1)  โดยเครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       6.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 2,000 
       6.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 3,000 

7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
 (1)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
       1.1)  การต่อ  ประกอบยานยนต์ 3,000 
       1.2)  การเคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
               1.2.1)  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  200  ตารางเมตร 1,000 
               1.2.2)  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  200  ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 
 (2)  การผลิตยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 2,000 
 (3)  การซ่อม  การปรับแต่งเครือ่งยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ

หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
500 

 
 (4)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย  

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
ดังกล่าวด้วย 

 

       4.1)  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  200  ตารางเมตร 500 
       4.2)  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  400  ตารางเมตร 1,000 
       4.3)  พื้นที่ประกอบการเกิน  400  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  800  ตารางเมตร 1,500 
       4.4)  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  800  ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 
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ล าดับ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
ต่อปี  (บาท) 

 (5)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์  
       5.1)  พ้ืนที่ประกอบการ  ไม่เกิน  200  ตารางเมตร   500 
       5.2)  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  200  ตารางเมตรขึ้นไป 1,000 
 (6)  การผลิต  สะสม  จ าหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่  
       6.1)  การผลิต 2,000 
       6.2)  การสะสม  จ าหน่าย  ซ่อม  อัด 500 
 (7)  การจ าหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
       7.1)  การปะ  การเชื่อมยาง  จักรยาน  จักรยานยนต์ 300 
       7.2)  การปะ  การเชื่อมยาง  รถยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 500 
 (8)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  
       8.1)  พ้ืนที่ประกอบการ  ไม่เกิน  200  ตารางเมตร 500 
       8.2)  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  200  ตารางเมตรขึ้นไป 1,000 
 (9)  การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  

เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า 
1,000 

8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
 (1)  การผลิตไม้ขีดไฟ  
       1.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       1.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 2,000 
       1.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันเกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 3,000 
 (2)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
       2.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร   500 
       2.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  5  แรงม้า 1,000 
       2.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันเกิน  5  แรงม้าแต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,500 
       2.4)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้าข้ึนไป 2,000 
 (3)  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  

หวาย  ชานอ้อย 
 

 (4)  การอบไม้  
       4.1)  โรงงาน กิจการละ 2,000 
       4.2)  ไม่เข้าข่ายโรงงาน  
       4.2.1)  พื้นที่สถานประกอบการไม่เกิน  200  ตารางเมตร กิจการละ 500 
       4.2.2)  พื้นที่ประกอบการเกิน  200  ตารางเมตรขึ้นไป กิจการละ 1,000 
 (5)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป  
       5.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
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ล าดับ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
ต่อปี  (บาท) 

       5.2)  โดยใช้เครื่องจักร  
               5.2.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า   500 
               5.2.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า   

แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 
1,000 

               5.2.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันเกิน  50  แรงม้าข้ึนไป 2,000 
 (6)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 1,000 
 (7)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ    
       7.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  10  แรงม้า 1,000 
       7.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันเกิน  10  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       7.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันเกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (8)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน  
       8.1)  การเผาถ่าน 500 
       8.2)  การสะสมถ่าน 300 

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
 (1)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
2,000 

 (2)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  
       2.1)  อาบ  อบ  นวด  
               2.1.1)  จ านวนหอ้ง  ไม่เกิน  30  ห้อง 2,000 
               2.1.2)  มีจ านวนห้อง  เกิน  30  ห้องข้ึนไป 3,000 
       2.2)  กิจการนวดแผนโบราณหรือนวดแผนไทย  
               2.2.1)  มีจ านวนเตียงนวด  ไม่เกิน  10  เตียง 1,000 
               2.2.2)  มีจ านวนเตียงนวด  เกิน  10  เตียง  แต่ไม่เกิน  20  เตียง 1,500 
               2.2.3)  มีจ านวนเตียงนวด  เกิน  20  เตียง  แต่ไม่เกิน  30  เตียง 2,000 
               2.2.4)  มีจ านนวนเตียงนวด  เกิน  30  เตียง  แต่ไม่เกิน  40  เตียง 2,500 
               2.2.5)  มีจ านวนเตียงนวด  เกินกว่า  40  เตียงขึ้นไป 3,000 
 (3)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บรกิารที่ได้รับใบอนุญาตใน  9  (1)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
500 

 (4)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน  9  (1)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 

       4.1)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  ไม่เกิน  200  ตารางเมตร   500 
       4.2)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  เกิน  200  ตารางเมตรขึ้นไป 1,000 
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อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
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 (5)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือสถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

 

       5.1)  ขนาดไม่เกิน  20  ห้อง 1,000 
       5.2)  ขนาด  เกิน  20  ห้อง  แต่ไม่เกิน  70  ห้อง 1,500 
       5.3)  ขนาด  เกิน  70  ห้อง  แต่ไม่เกิน  150  ห้อง   2,000 
       5.4)  ขนาดเกิน  150  ห้องขึ้นไป 2,500 
 (6)  การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน

ในท านองเดียวกัน 
 

       6.1)  ขนาดไม่เกิน  10  ห้อง 200 
       6.2)  ขนาด  เกิน  10  ห้อง  แต่ไม่เกิน  20  ห้อง 300 
       6.3)  ขนาด  เกิน  20  ห้อง  แต่ไม่เกิน  30  ห้อง 500 
       6.4)  ขนาด  เกิน  30  ห้อง  แต่ไม่เกิน  50  ห้อง 800 
       6.5)  จ านวน  เกิน  50  ห้องข้ึนไป 1,000 
 (7)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000 
 (8)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในท านองเดียวกัน 
 

       8.1)  พ้ืนที่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร 500 
       8.2)  พื้นที่  เกิน  50  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 1,000 
       8.3)  พ้ืนที่  เกิน  100  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  150  ตารางเมตร 1,500 
       8.4)  พ้ืนที่  เกิน  150  ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 
 (9)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในท านองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  9  (1) 
1,000 

 (10)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ   
ในท านองเดียวกัน 

1,500 

 (11)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 

 

         11.1)  พื้นที่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร 100 
         11.2)  พื้นที่  เกิน  50  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 200 
         11.3)  พื้นที่  เกิน  100  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  150  ตารางเมตร 300 
         11.4)  พ้ืนที่  เกิน  150  ตารางเมตรข้ึนไป 500 
 (12)  การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 1,000 
 (13)  การประกอบกิจการควบคุมน้ าหนัก 1,500 
 (14)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม   1,000 
 (15)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 1,000 
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อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
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 (16)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 3,000 
 (17)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

หรือสิ่งแวดล้อม 
 

         17.1)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  ไม่เกิน  500  ตารางเมตร   1,000 
         17.2)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  เกิน  500  ตารางเมตรขึ้นไป   2,000 
 (18)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย   500 
 (19)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ   500 
 (20)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 1,000 
 (21)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 1,000 

10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
 (1)  การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
       1.1)  เครื่องจักร  ขนาดไม่เกิน  10  แรงม้า 1,000 
       1.2)  เครื่องจักร  ขนาด  เกิน  10  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,500 
       1.3)  เครื่องจักร  ขนาด  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 2,000 
       1.4)  เครื่องจักร  ขนาด  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 3,000 
 (2)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่ม  หรือใยสังเคราะห์  
       2.1)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  ไม่เกิน  200  ตารางเมตร 500 
       2.2)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  เกิน  200  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  1,000  ตารางเมตร 800 
       2.3)  พ้ืนที่สถานประกอบการ  เกิน  1,000  ตารางเมตรข้ึนไป 1,000 
 (3)  การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  
       3.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  10  แรงม้า 1,000 
       3.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  10  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       3.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (4)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร  
       4.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       4.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  100  แรงม้า 1,500 
       4.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  100  แรงม้าข้ึนไป 2,000 
 (5)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร  
       5.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  10  เครื่อง 1,000 
       5.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  10  เครื่อง  แต่ไม่เกิน  50  เครื่อง 1,500 
       5.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  เครื่องขึ้นไป 2,000 
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ล าดับ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
ต่อปี  (บาท) 

 (6)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ  
       6.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       6.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       6.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 1,500 
 (7)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบด้วยเครื่องจักร  
       7.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ขนาดไม่เกิน  5  เครื่อง 300 
       7.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ขนาด  เกิน  5  เครื่อง  แต่ไม่เกิน  10  เครื่อง 500 
       7.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ขนาด  เกิน  10  เครื่อง  แต่ไม่เกิน  20  เครื่อง 800 
       7.4)  โดยใช้เครื่องจักร  ขนาด  เกิน  20  เครื่องข้ึนไป 1,000 
 (8)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ    
       8.1)  ประเภทโรงงานย้อม   1,000 
       8.2)  ประเภทรับจ้างย้อมทั่วไป 300 

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 (1)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
       1.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ขนาดไม่เกิน  20  แรงม้า 500 
       1.2)  โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกัน  ขนาดเกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงมา้ 1,000 
       1.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 1,500 
 (2)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร  
       2.1)  การโม่  บด  หรือย่อยหิน 5,000 
       2.2)  การระเบิด 8,000 
 (3)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
       3.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       3.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       3.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (4)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม่  

บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  11  (2) 
 

       4.1)  สถานประกอบการเนื้อท่ีไม่เกิน  50  ตารางเมตร 500 
       4.2)  สถานประกอบการเนื้อที่  เกิน  50  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 1,000 
       4.3)  สถานประกอบการเนื้อที่  เกิน  100  ตารางเมตรขึ้นไป 1,500 
 (5)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
       5.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       5.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  20  แรง 1,000 
       5.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  เครื่อง  แต่ไม่เกิน  50  เครื่อง 1,500 
       5.4)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  เครื่องขึ้นไป 2,000 
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ล าดับ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
ต่อปี  (บาท) 

 (6)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
       6.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       6.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       6.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       6.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (7)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน  
       7.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       7.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ขนาดไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       7.3)  โดยใช้เครื่องจักร  ขนาด  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       7.4)  โดยใช้เครื่องจักร  ขนาด  เกิน  50  เครื่องข้ึนไป 2,000 
 (8)  การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม    
       8.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  10  แรงม้า 500 
       8.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  10  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       8.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       8.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (9)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
       9.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ขนาดไม่เกิน  10  แรงม้า 500 
       9.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ขนาด  เกิน  10  แรงม้า   

แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 
1,000 

       9.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า   1,500 
       9.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (10)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย  
         10.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ขนาดไม่เกิน  10  แรงม้า 500 
         10.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ขนาด  เกิน  10  แรงม้า   

แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 
1,000 

         10.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
         10.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (11)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
         11.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  10  แรงม้า 500 
         11.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  10  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
         11.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
         11.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าข้ึนไป 2,000 
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ล าดับ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
ต่อปี  (บาท) 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโคก้  และสารเคมีต่าง ๆ  
 (1)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวท าละลาย 1,000 
 (2)  ผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนส่งก๊าซ  
       2.1)  การสะสมก๊าซ  ประเภทหุงต้ม  เพ่ือจ าหน่ายร้านค้าปลีก 500 
       2.2)  การสะสมก๊าซ  ประเภทหุงต้ม  เพ่ือจ าหน่ายร้านค้าส่ง 1,000 
       2.3)  การผลิต  การบรรจุ 2,000 
       2.4)  การสะสมในลักษณะตั้งเป็นสถานีบริการก๊าซ 2,000 
 (3)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
       3.1)  การผลิต  การกลั่น 10,000 
       3.2)  การสะสม  การขนส่ง  
               3.2.1)  การสะสมชนิดปลีกย่อย 1,000 
               3.2.2)  การสะสมชนิดไม่ตั้งสถานี 1,500 
               3.2.3)  สถานีบรกิารจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000 
 (4)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก  
       4.1)  การผลิต  3,000 
       4.2)  การสะสม  การขนส่ง   2,000 
 (5)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  7  (1)  
       5.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       5.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า 1,000 
       5.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  5  แรงม้าข้ึนไป 2,000 
 (6)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 

       6.1)  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 500 
       6.2)  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (7)  การโม่  สะสม  หรือบดชัน  
       7.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       7.2)  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (8)  การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี    
       8.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       8.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  20  แรงม้า   1,000 
       8.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
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ค่าธรรมเนียม  
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 (9)  การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
       9.1)  การผลิต 2,000 
       9.2)  การล้างฟิล์มรูปถ่าย 500 
       9.3)  การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 1,000 
 (10)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เชลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
         10.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         10.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
         10.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
         10.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (11)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
         11.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         11.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
         11.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
         11.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงมา้ขึ้นไป 2,000 
 (12)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
         12.1)  การผลิต 2,000 
         12.2)  การบรรจ ุ 1,000 
 (13)  การผลิตน้ าแข็งแห้ง  
         13.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  10  แรงม้า 500 
         13.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  10  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
         13.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
         13.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้า  2,000 
 (14)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคม ี อันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 

         14.1)  การผลิต 3,000 
         14.2)  การสะสม  การขนส่ง 2,000 
 (15)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา  
         15.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
         15.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  20  แรงม้า   1,500 
         15.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้าข้ึนไป 2,000 
 (16)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหนะน าโรค  
         16.1)  การผลิต 3,000 
         16.2)  การบรรจ ุ 2,500 
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ล าดับ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
ต่อปี  (บาท) 

         16.3)  การขนส่ง 2,000 
         16.4)  การสะสมเพ่ือขายส่ง 2,000 
         16.5)  การสะสมเพ่ือขายปลีก 1,500 
 (17)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 2,000 

13 กิจการอื่น ๆ    
 (1)  การพิมพ์หนังสือพิมพ์อ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
       1.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  10  แรงม้า   500 
       1.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  10  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       1.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       1.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (2)  การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  
       2.1)  การผลิต 2,000 
       2.2)  การซ่อม 500 
 (3)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
       3.1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  10  แรงม้า 500 
       3.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  10  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,000 
       3.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       3.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (4)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร  
       4.1)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว 1,000 
       4.2)  การถ่ายเอกสาร 200 
 (5)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
       5.1)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่  ไม่เกิน  50  ตารางเมตร 300 
       5.2)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่  เกิน  50  ตารางเมตร  ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 500 
       5.3)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่  เกิน  100  ตารางเมตรขึ้นไป 1,000 
 (6)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
       6.1)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่  ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 500 
       6.2)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่  เกิน  100  ตารางเมตรขึ้นไป 1,000 
 (7)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ 

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

       7.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
       7.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า   1,000 
       7.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้า 1,500 
       7.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
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 (8)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ  
       8.1)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า   1,000 
       8.2)  โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  5  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,500 
       8.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  50  แรงม้าขึ้นไป 2,000 
 (9)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา  
       9.1)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่  ไม่เกิน  50  ตารางเมตร 1,000 
       9.2)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่  เกิน  50  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 1,500 
       9.3)  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่  เกิน  100  ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 
 (10)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (11)  การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง  หรือสัตว์พาหนะน าโรค 1,000 
 (12)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  
         12.1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร   500 
         12.2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  ไม่เกิน  5  แรงม้า   1,000 
         12.3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  5  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 1,500 
         12.4)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน  เกิน  50  แรงม้า   2,000 
 (13)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  
         13.1)  การผลิต 5,000 
         13.2)  การสะสม  หรอืขนส่ง  ไม่เกิน  1,000  ลิตร 1,000 
         13.3)  การสะสม  หรอืขนส่ง  เกิน  1,000  ลิตร  แต่ไม่เกิน  5,000  ลิตร 3,000 
         13.4)  การสะสม  หรอืขนส่ง  เกิน  5,000  ลิตรขึ้นไป 5,000 

 
  



แบบ  กอ. ๑ 
แบบค าขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

   เขียนที่............................................................... 
         วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............... 

 
 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).........................................................อายุ..................ปี  สัญชาติ.................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................ต าบล/แขวง............................. 
อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................โทรศัพท์..............................โทรสาร............................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   ดังนี้ 
 1.  ชื่อสถานประกอบการ...................................................................ประกอบกิจการ.................................  
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.......................................................................ล าดับที่... .................. 
ก าลังเครื่องจักรโดยรวม............................................แรงม้า  (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจ านวน
ห้อง.............................ห้อง  หรือ  จ านวนที่นั่ง................................ท่ีนั่ง  กรณีท่ีเป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
ให้ระบุจ านวนตัว......................ตัว)  จ านวนคนงาน....................คน 
 2.  สถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี...................หมู่ที่...........................ถนน...................................................  
ต าบล................................................อ าเภอ........................................................จังหวัด............................................. 
 อาคารประกอบการมีเนื้อที่....................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ  (รวมทั้งอาคารประกอบการ)   
มีเนื้อที่.................................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ...............................................  
...............................................อาคารประกอบการเป็นของ....................................... ..................อาคารประกอบการ 
        มีอยู่เดิม        ก่อสร้างใหม่ 

ลักษณะของอาคารประกอบการ.................................................................(เป็นไม้  หรือห้องแถว  ตึกแถว  
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  ได้รับ  ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท...................................................................
สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ.........................................................................  
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบการ        มี         ไม่มี 
 บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ 
  ด้านเหนือ...............................................................................  
  ด้านใต้....................................................................................  
  ด้านตะวันตก......................................................... ................. 
  ด้านตะวันออก................................................................ ........ 

3.  ท างานปกติตั้งแต่เวลา.......................น.  ถึงเวลา............................น.  รวมวันละ.......................ชั่วโมง 
4.  จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานในสถานประกอบการ  รวม................................คน 

  4.1  เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.........................................คน 
  4.2  คนงานชาย..............................คน  คนงานหญิง.............................คน 
  4.3  ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ.........................................คน 
  4.4  ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................คน 
 
 



5.  การผลิต 
  5.1  ชื่อ  ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
   วัตถุดิบ  ปริมาณการใช้  (ต่อปี)  แหล่งที่มา  (ระบุบริษัท/ห้างร้านของผู้จ าหน่าย) 
   5.1.1  ...................................................................................................................................... 
   5.1.2  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
   5.1.3  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  5.2  ชื่อผลิตภัณฑ์  ปริมาณการผลิต  และการจ าหน่าย  ผลิตภัณฑ์  ปริมาณการผลิต  (ต่อปี)   
การจ าหน่าย  (ระบุสถานที่จ าหน่าย) 
   5.2.1  .........................................................................................................................................  
   5.2.2  ......................................................................................................................................... 
   5.2.3  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  5.3  อุปกรณ/์เครื่องมือ/เครื่องจักร  ที่ใช้ในการประกอบการ  ได้แก่  (ระบุชนิด  ขนาด  จ านวน) 
   5.3.1  ............................................ขนาด.........................แรงม้า  จ านวน........................เครื่อง 
   5.3.2  ............................................ขนาด.........................แรงม้า  จ านวน........................เครื่อง 
   5.3.3  ............................................ขนาด.........................แรงม้า  จ านวน........................เครื่อง 
 

6.  การควบคุมมลพิษ 
  6.1 มลพิษที่ เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ  (น้ าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิงปฏิกูล )   
(ระบุชื่อและปริมาณ)  (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... ............ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  6.2 การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก  (การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสีย/ของเสีย/
มลพิษทางอากาศ/สิงปฏิกูล) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
.................................................................................................................... ..........................................................  
 
 7.  มาตรการป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 



 8.  แผนที่สังเขป  แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.  หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาค าขออนุญาต 
  9.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ  (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
  9.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
  9.3  ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
  9.4  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอรบัใบอนญุาต 
             (...................................................)  
 
 ผู้ตรวจสอบการพิจารณาค าขออนุญาต 
   ความเห็น............................................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ)...................................................  
             (................................................)  
              หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 
 
 
 



 ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )  เห็นสมควรอนุญาตและควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี้................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  (  )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 
      
       (ลงชื่อ)…………………………………...........เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
               (.................................................) 
 
 ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้
   (  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
     (ลงชื่อ).....................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
             (.....……....……………………………….) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน......................... ....พ.ศ. ...................... 
ตรวจเอกสารแล้ว  เอกสารหลักฐาน 

     (.....)  ครบ 
     (.....)  ไม่ครบ  คือ 

  ๑)  ............................................................................................ 
  ๒)  ............................................................................................ 
  ๓)  ............................................................................................ 

 
 
      (ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่  
     (..................................................)  

ต าแหน่ง..................................................... 
 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน......................... ....พ.ศ. ...................... 
ตรวจเอกสารแล้ว  เอกสารหลักฐาน 

     (.....)  ครบ 
     (.....)  ไม่ครบ  คือ 

  ๑)  ............................................................................................ 
  ๒)  ............................................................................................ 
  ๓)  ............................................................................................ 

 
ดังนั้น  กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.... .....................วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
      (ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่  
     (..................................................)  

ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 



แบบ  กอ. ๒ 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที…่……..เลขที…่………/.......………. 
 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
 

 อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ................. ............................................อายุ..............ปี   
สัญชาติ......................เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่.....................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่...................... 
หมู่ที่................ตรอก/ซอย.....................ถนน....................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต......................... 
จังหวัด............................................โทรศัพท์...................... ...........................โทรสาร.............................................. 
 ข้อ  ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...................................................... ........... 
ค่าธรรมเนียม...................บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.............เลขที่..........ลงวันที่.............เดือน.............พ.ศ. ........... 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า............................................. ......พ้ืนที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร 
ก าลังเครื่องจักร............................แรงม้า  จ านวนคนงาน..................คน  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่...........หมู่ที่.................... 
ตรอก/ซอย.......................ถนน.......................ต าบล.........................อ าเภอ.......................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท์...........................โทรสาร.................................. 
 ข้อ  ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
  (๒.๑)  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2561  และปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งกฎ  ระเบียบ  ค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
  (๒.2)  ................................................................................................................................ 
  (๒.๓)  ................................................................................................................................ 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน....................... ......พ.ศ. ........................ 

   ออกให้  ณ  วันที่.................เดือน....................... ......พ.ศ. ........................ 

 
 
        (ลงชื่อ)....................................................... 
      (........................................................)  
                          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



-  ๒  - 
 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาต 

 
ว.ด.ป 

ที่อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สิ้นอายุ 
จ านวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มท่ี เลขที่ ว.ด.ป. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        
        
        
        
        
        
 
 
ค าเตือน  ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักท าการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
 ๒. ต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 ๓. หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาต  พร้อมช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ  ๒  ต้องเสียค่าปรับ 
  เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ  ๒๐  ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
 ๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับนี้ไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบ  กอ. ๓ 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
เล่มที…่……..เลขที…่………/………. 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
 

 อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ………............…………………..….…อายุ……....ปี  สัญชาติ………….... 
อยู่บ้าน/ส านักงาน  เลขที…่……หมู่ที่............ตรอก/ซอย......................ถนน…………………..ต าบล……………………..…. 
อ าเภอ………….........…….จังหวัด………...........………....โทรศัพท์………...............…….....โทรสาร................................ 
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท........................................................ 
เมื่อวันที่………..……..เดือน…………...….........……..พ.ศ. …………...…….ค่าธรรมเนียมปีละ…....................…………...บาท 
ใบอนุญาตมีก าหนดสิ้นอายุ  วันที่………….…เดือน………………………..พ.ศ. ……………….….. 
 ๒.  โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า..................................................................……………………………..…… 
ตั้งอยู่บ้านเลขที…่………….หมู่ที่..............ตรอก/ซอย......................ถนน……..............…...….…ต าบล………….............…
อ าเภอ………………................…....…..จังหวัด…….………...................….....……โทรศัพท์………….……...……..................... 
 ๓. มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตไปอีก  ๑  ปี  โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2561  และปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ 
ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งกฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ทุกประการ 
 ๔. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  พร้อมได้แนบใบอนุญาตและเงินค่าธรรมเนียมจ านวน………………….บาท   
มาด้วยแล้ว 
 
     ลงชื่อ……………….………………….…ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
           (………………...…………..………) 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาตและควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี้................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 (  )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
       (ลงชื่อ)..............……………………………......เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
               (...............................................) 
 
 
  



ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
  (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้
  (  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
     (ลงชื่อ).....................................................  
            (....................................................)  
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน......................... ....พ.ศ. ...................... 
ตรวจเอกสารแล้ว  เอกสารหลักฐาน 

     (.....)  ครบ 
     (.....)  ไม่ครบ  คือ 

  ๑)  ............................................................................................ 
  ๒)  ............................................................................................ 
  ๓)  ............................................................................................ 

 
 
      (ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่  
     (..................................................)  

ต าแหน่ง..................................................... 
 

________________________________________________________________________ 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน......................... ....พ.ศ. ...................... 
ตรวจเอกสารแล้ว  เอกสารหลักฐาน 

     (.....)  ครบ 
     (.....)  ไม่ครบ  คือ 

  ๑)  ............................................................................................ 
  ๒)  ............................................................................................ 
  ๓)  ............................................................................................ 

 
ดังนั้น  กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.... .....................วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
      (ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่  
     (..................................................)  

ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 



แบบ  กอ. ๔ 
 
 
  

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่......................เลขที่...............................ปี........................  

 

 อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ...................................... ......อายุ...............ปี  สัญชาติ............... 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี...............หมู่ที่ ................. 
ตรอก/ซอย.........................ถนน.............................ต าบล/แขวง....................... ...อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด................................โทรศัพท์................................โทรสาร..................................... 

 ข้อ  ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท....................................... ............................... 
ค่าธรรมเนียม....................บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที่.........ลงวันที่........เดือน...............พ.ศ. ........... 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า...................................................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตาราง เมตร 
ก าลังเครื่องจักร.....................แรงม้า  จ านวนคนงาน.......................คน  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่.................หมู่ที่.............. 
ตรอก/ซอย............................ถนน...........................ต าบล...................................อ าเภอ.................................. .... 
จังหวัด..........................................โทรศัพท์............................ .............โทรสาร......................................... 

 ข้อ  ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
  (๒.๑)  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕61  และปฏิบัติ เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งกฎ  ระเบียบ  ค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
    (๒.๒)  ........................................................................................................................... 
    (๒.๓)  ........................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน....................... ......พ.ศ. .................... 
             ออกให้  ณ  วันที่.................เดือน....................... ......พ.ศ. .................... 
 
 
         (ลงชื่อ).......................................................  
        (.......................................................)  
            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  กอ. ๕ 
 

ค าร้องท่ัวไป 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เขียนที.่............................................................ 
วันที่........เดือน……………..........พ.ศ. .............. 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 
 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล...............................อายุ...............ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย............................. ......ถนน.............................. 
ต าบล...........................................อ าเภอ.............................................จังห วัด.........................................................  
โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.................................................. .. 
 ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
............................................................................................................................. ................................ 
......................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................  
 ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๑.  ................................................................................................................................... ............................ 
 ๒.  ....................................................................................... ....................................................... ................. 
 ๓.  ................................................................................................................................... ............................ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
 
 ลงชื่อ.......................................... ......(ผู้ยื่นค าร้อง)   ลงชื่อ............................................ ..........(ผู้รับค าร้อง) 
       (................................................)          (.................................................) 
 
    ข้อพิจารณา       ความเห็น          ค าสั่ง 
................................................... ........……....................................... ...................................................... 
................................................... ........……....................................... ...................................................... 
................................................... ........……....................................... ...................................................... 
 
ลงชื่อ...................................... ... ลงชื่อ...................................... ...... ลงชื่อ............................................... 
      (........................................)         (...........................................)        (………......................................) 
                                              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม ่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม ่

 


