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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
เร่ือง    กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชและนายอําเภอเดชอุดม  จึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช  เร่ือง  กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชแล้ว  ๗  วัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
๓.๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
๓.๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  
ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามที่เห็นสมควร 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“กิจการ”  หมายความว่า  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นลักษณะการค้าตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  ที่  ๕/๒๕๓๘  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ”  หมายความว่า  การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพ

โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วยการนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ําเพื่อสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริมสวย
ประกอบด้วย  เช่น  การอบเพื่อสุขภาพ  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร
โยคะและการทําสมาธิ  การใช้สมุนไพร  หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ  
หรือไม่ก็ได้  โดยบริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพทางการแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน”  หมายความว่า  การประกอบกิจการ 
ที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน  ๖  ปีที่บ้านของผู้รับบริการ  ทั้งนี้  
ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลยีงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

“การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน”  หมายความว่า  การประกอบกิจการที่ให้ 
บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)  ที่บ้านของผู้รับบริการ  ทั้งนี้   
ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

“ผู้ดําเนินการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการของสถานประกอบการน้ัน 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรงเรือน  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือ 
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“คําร้อง”  หมายความว่า  คําร้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
“ผู้ขอใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
“ผู้ได้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ 
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ต่อไปนี้  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นกิจการ

ที่จะต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
๖.๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
 (๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สตัว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 
 (๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
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๖.๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 (๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการฆ่า 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 (๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๔) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว ์
 (๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด 
 (๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ 
 (๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทํา

อื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
 (๘) การสะสมหรือการคร่ัง 
๖.๓ กิจการเก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสม  ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
 (๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือน 
 (๕) การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตเพื่ออาหารจากสัตว์  

พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
 (๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานท่ี

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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 (๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
 (๘) การผลิตแบะแซ 
 (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
 (๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
 (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
 (๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๑๔) การผลิตภัณฑ์จากน้ํามันวัว 
 (๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๑๖) การค่ัวกาแฟ 
 (๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
 (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
 (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
 (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
 (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภค 

ในครัวเรือน 
 (๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
๖.๔ กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
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 (๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 
 (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง  ๆ 
 (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ล้างต่าง  ๆ 
๖.๕ กิจการเก่ียวกับการเกษตร 
 (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันด้วย

เคร่ืองจักร 
 (๔) การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕) การผลิตยาสูบ 
 (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
 (๗) การผลิตการสะสมปุ๋ย 
 (๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 
 (๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
๖.๖ กิจการเก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 (๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่โลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๑) 
 (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๑) 
 (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเว้นกิจการใน  (๑) 
 (๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  (๑) 
 (๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
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๖.๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
 (๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๒) การตั้ ง ศูนย์ถ่วงล้อ   การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์

ส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
 (๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลซึ่งมีไว้บริการหรือ

จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
 (๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 
 (๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
๖.๘ กิจการเก่ียวกับไม้ 
 (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิวหรือการตัดไม้

ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๓) การประดิษฐ์ไม้หวายเป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น  การทาสารเคลือบ 

เงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๔) การอบไม้ 
 (๕) การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร 
 (๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
 (๗) การผลิตกระดาษต่าง  ๆ 
 (๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 
๖.๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
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 (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๑)  หรือ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
 (๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุด  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 
 (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ําหรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่ 

เป็นการให้บริการใน  (๑) 
 (๙) การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่น ๆ  ในทํานอง

เดียวกัน 
 (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการวิชาชีพเวชกรรม 
 (๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 

ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๑)   
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  ห้องวิทยาศาสตร์ 

และสิ่งแวดล้อม 
 (๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือการเจาะอวัยวะอื่น 
 (๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
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 (๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
๖.๑๐ กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 

 (๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักรหรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุกตั้งแต่  
๕  ก่ีขึ้นไป 

 (๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
 (๓) การป่ันฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร 
 (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น  ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 
 (๖) การพิมพ์ผ้าหรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น  ๆ 
 (๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
 (๘) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น  ๆ 

๖.๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
 (๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หินทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง  ๆ 
 (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก   

ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

๖.๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
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 (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือ 
สารตัวทําละลาย 

 (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 (๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๑) 
 (๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๗) การโม่  การบดชัน 
 (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 (๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
 (๑๑) การผลิต   การชุบวัตถุด้วยพลาสติก   เซลลูลอยด์   เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
 (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 (๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
 (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ 
 (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
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 (๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 (๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
 (๙) การก่อสร้าง 
 (๑๐) กิจการท่าเทียบเรือ  สะพานปลาหรือแพปลา 
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคารและสุขาภิบาล 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาลหรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้ง
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ
และประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุภาพอนามัยของประชาชนหรือ
ก่อเหตุรําคาญด้วย 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
๙.๑ ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน 
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มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
เม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

๙.๒ ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ  ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

๙.๓ ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
๑๑.๑ มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท 

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
๑๑.๒ ในกรณีมีการกําจัดเอง  ต้องได้ รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ 

ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 

๑๑.๓ กรณีมีมูลฝอยปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการ 
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร 
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ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ปลอดภัย 
เป็นสัดส่วนและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบกิจการซึ่งได้ควบคุมตามข้อ  ๖  ต้องปฏิบัติและจัดสถานที่ให้ถูกต้อง 
ตามหลักสุขลักษณะอนามัยซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้  ดังนี้ 

๑๔.๑ สถานที่ตั้งจะต้องตั้งในสถานที่ที่สามารถทํารางระบายน้ําเสีย  น้ําโสโครกไหลไปจากที่ตั้ง
นั้นโดยสะดวก 

๑๔.๒ ต้องทํารางระบายนํ้าไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะหรือท่อซึ่งรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร 
มีลักษณะเรียบ  ไม่ร่ัว  น้ําไหลได้สะดวก 

๑๔.๓ การระบายนํ้าและรางระบายน้ําทิ้งต้องไม่มีลักษณะเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทาง
สาธารณะหรือแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 

๑๔.๔ ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการจัดพื้นป้องกันน้ําซึม 
น้ําร่ัวไหลหรือน้ําขัง  บ่อพักน้ําโสโครก  การมีเคร่ืองระบายน้ํา  เคร่ืองป้องกันควัน  มูลเถ้า  กลิ่นไอ   
สิ่งอื่นที่เป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงและคําแนะนําอื่น ๆ  อย่างเคร่งครัด 

๑๔.๕ ต้องให้มีแสงสว่าง  ทางระบายลมและน้ําสะอาดเพียงพอแก่การประกอบกิจการนั้น 
๑๔.๖ ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเป้ือนที่ถูกสุขลักษณะ 
๑๔.๗ ต้องมีห้องสุขาอันได้สุขลักษณะให้พอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้นและต้องอยู่

ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
๑๔.๘ สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางพอ 
๑๔.๙ สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

๑๔.๑๐ ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับหลักสุขลักษณะ 
ทุกประการ 

๑๔.๑๑ ต้องรักษาสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการให้อยู่ในสภาพอันดีและรักษาความสะอาด 
กวาดล้างให้สะอาดทุกวัน 

๑๔.๑๒ ต้องประกอบกิจการภายในวัน  เวลาและสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๑๔.๑๓ ต้องรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ที่ใช้ประกอบการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ 
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๑๔.๑๔ รักษาความสะอาดสถานที่ประกอบการอย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน  ยุงหรือ 
สัตว์พาหะนําโรคอย่างอื่น 

๑๔.๑๕ ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
๑๔.๑๖ ต้องปฏิบัติการทุกอย่างให้ถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ

ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
๑๔.๑๗ ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบหมาย

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบสถานที่หรือเครื่องมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการนั้น
ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก  เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

หมวด  ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
๑๖.๑ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อย 
หกเดือนต่อหนึ่งคร้ังและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด 

๑๖.๒ กรณีมีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสียมลพิษหรือเหตุรําคาญอย่างอื่น 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ 
ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตรายหรือมีการใช้สารเคมีหรือ 
วัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไว้เป็นกิจการที่จะต้องมี 
การควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

๑๘.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๑๘.๒ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี) 
๑๘.๓ สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
๑๘.๔ เงินค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ 
๑๘.๕ ข้อกําหนดอื่นใดตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชประกาศกําหนด 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  เห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ  ๑๔  ให้ออกใบอนุญาตให้ผู้นั้นภายใน  ๓๐  วัน   
นับแต่วันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ถ้าประกอบธุรกิจหลายประเภทในฐานะและสถานท่ีเดียวกัน  ให้เสียค่าธรรมเนียมในประเภท 
ที่มีอัตราสูงเพียงประเภทเดียว  กิจการประเภทอ่ืนให้เรียกเก็บเพียงก่ึงอัตรา 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชเท่านั้น 

ใบอนุญาตที่ออกตามข้อบัญญัติฉบับเดิม  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุใบอนุญาต  การขอ 
ต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมชําระค่าธรรมเนียมแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่มาขอรับใบขออนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาต 
สิ้นอายุ  สําหรับเป็นกรณีต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้ชําระค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเลิกกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดชําระค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่า  ๒  คร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเดช 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๕ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงความชํารุด  สูญหายหรือถูกทําลาย 
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

๒๕.๑ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

๒๕.๒ กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
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เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
๒๗.๑ ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
๒๗.๒ ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ าได้กระทําความผิดพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   
๒๗.๓ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย 
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  มีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ 
ของประชาชน 

ขอ้ ๒๘ คําสั่งพักใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาคําสั่งไปถึงหรือวันปิด
คําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกสั่งใบเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่  ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันหรืองดเว้นการปฏิบัติตามหมวด  ๒  ให้แก่ 
ผู้ขออนุญาตตามที่เห็นสมควรหรือเปลี่ยนแปลงอย่างใดให้เหมาะสมแก่กิจการที่ได้ควบคุมในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
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หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

ข้อ ๓๒ ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งตามข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒   
ข้อ   ๒๖  และข้อ   ๒๗  ถ้าผู้ รับคําสั่ งไม่พอใจคําสั่ งดังกล่าว  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวัน  นับแต่วันทราบคําสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง  เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควร 
ให้มีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไว้เป็นการชั่วคราว 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๑๘  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๔ ผู้ ได้ รับอนุญาตให้ประกอบกิจการซึ่ งอ ยู่ ในความควบคุมตามข้อ บัญญัตินี้   
หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และอาจถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๕ ข้อ กําหนดใดที่ ไ ม่ มี ในข้อ บัญญัตินี้   ให้นํ าพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สุจิตรา  พาพันธ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

๑ กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 

(๑.๑)  การเลี้ยงสัตวบกสัตวปกสัตวน้ําสัตวเลื้อยคลานหรือแมลงสัตวครึ่งบก 

         ครึ่งน้ํา 

 ก. การเลี้ยงสัตวบก 

  (๑) จํานวนไมเกิน  ๕๐  ตัว 

  (๒) จํานวน  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 

  (๓) จํานวน  ๑๐๑ – ๒๐๐  ตัว 

  (๔) จํานวน  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป 

 ข. การเลี้ยงสัตวปก 

  (๑) จํานวน  ๕๐ – ๒๐๐   ตัว 

  (๒) จํานวน  ๒๐๑ – ๕๐๐  ตัว 

  (๓) จํานวน  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตัว 

  (๔) จํานวน  ๑,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

 ค. การเลี้ยงสัตวน้ํา 

  (๑) จํานวน  ๑๐๐ – ๕๐๐  ตัว 

  (๒) จํานวน  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตัว 

  (๓) จํานวน  ๑,๐๐๑ – ๑,๕๐๐  ตัว 

  (๔) จํานวน  ๑,๕๐๑  ตัวข้ึนไป 

 ง. การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

  (๑) จํานวน  ๑๐๐ – ๕๐๐  ตัว 

  (๒) จํานวน  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตัว 

  (๓) จํานวน  ๑,๐๐๑ – ๑,๕๐๐  ตัว 

  (๔) จํานวน  ๑,๕๐๑  ตัวข้ึนไป 

 จ. การเลี้ยงสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 

  (๑) จํานวน  ๕๐ – ๕๐๐  ตัว 

  (๒) จํานวน  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตัว 

  (๓) จํานวน  ๑,๐๐๑ – ๑,๕๐๐  ตัว 

  (๔) จํานวน  ๑,๕๐๑  ตัวข้ึนไป 

(๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

 ก. จํานวน  ๕ – ๑๐  ตัว 

 ข. จํานวน  ๑๑ – ๒๐  ตัว 

 

 

 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

กฎกระทรวง

ฉบับท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๓๖) 

ออกตาม

ความใน 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กําหนด

ใบอนุญาต

ฉบับละไม

เกิน 

๑๐,๐๐๐ 

บาท 

(ตั้งแตลําดับ

ท่ี ๑ – ๑๓) 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 ค. จํานวน  ๒๑  ตัวข้ึนไป 

(๑.๓)  การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ 

          ในทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้ 

        จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาจะเปนทางออม หรือไมก็ตาม 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐.๐๐ 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

(๒.๑) การฆาสัตวหรือชําแหละสัตวยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารการ 

          เรขายหรือการขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 ก. ฆาสัตวไมเกิน  ๒๐  ตัว/วัน 

 ข. ฆาสัตว  ๒๑ – ๕๐  ตัว/วัน 

 ค. ฆาสัตว  ๕๑  ตัว/วันข้ึนไป 

(๒.๒) การฟอกหนังสัตวขนสัตวการสะสมสัตวขนสัตวท่ียังไมไดฟอก 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๒.๓) การสะสมเขาสัตวกระดูกสัตวท่ียังไมไดแปรรูป 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๒.๔) การเค่ียวหนังสัตวเอ็นสัตวไขสัตว 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๒.๕) การตมการตากการเผาเปลือกหอยเปลือกปูเปลือกกุงยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหารการเรขาย และการขายในตลาด 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

 

 

  

 

๒ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 

 

(๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอยกระดูก

สัตวเขาสัตวขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

         ก.  สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

         ฃ.  สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

         ค.  สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

         ง.  สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๒.๗)   การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช

เพ่ือเปนอาหาร 

 ก. สะสมไมเกิน  ๖๐๐  กิโลกรัม 

 ข. สะสมเกิน  ๖๐๐ – ๑,๕๐๐  กิโลกรัม 

 ค. สะสมเกิน  ๑,๕๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

(๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๓ กิจการท่ีเก่ียวกับอาหารเครื่องดื่มน้ําดื่ม 

(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา

เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยแดง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๓) การผลิตการหมักการสะสมปลาราปลาเจากุงเจายกเวนการผลิตเพ่ือ 

          การบริโภคในครัวเรือน (สะสมถังละ  ๒๐  ลิตร) 

 ก. สะสมไมเกิน  ๒๐  ถัง 

 ข. สะสมตั้งแต  ๒๑ – ๕๐  ถัง 

 ค. สะสมตั้งแต  ๕๑  ถังข้ึนไป 

(๓.๔) การตากเนื้อสัตวการผลิตเนื้อเค็มการเค่ียวมันกุงยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

 

๓ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๕) การนึ่งการตมการเค่ียวการตากหรือวิธีอ่ืนในการผลิตอาหารจากพืช

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารการเรขายการขายในตลาด และ

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหารการเรขายการขายในตลาดและการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

 ก. ผลิตไมเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม/วัน 

 ข. ผลิตเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  กิโลกรัม/วัน 

 ค. ผลิตเกิน  ๒๐๐  กิโลกรัม/วันข้ึนไป 

(๓.๗) การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน เก้ียมอ๋ี 

 ก. ผลิตไมเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม/วัน 

 ข. ผลิตเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  กิโลกรัม/วัน 

 ค. ผลิตเกิน  ๒๐๐  –  ๕๐๐  กิโลกรัม/วัน 

 ง. ผลิตเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม/วันข้ึนไป 

(๓.๘) การผลิตแบะแซ 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

 ก. โดยใชเครื่องจักร 

 ข. ไมไดใชเครื่องจักร 

(๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับขนมเปยะ 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๔

 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๑๑) การแกะ การลางน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็นยกเวนการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลืองเครื่องดื่มชนิด

ตาง ๆ การบรรจุกระปองขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิต

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  –  ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 ก. การผลิต 

 ข. การแบงบรรจุ 

  (๑) สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

  (๒) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  (๓) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  –  ๓๐๐  ตารางเมตร 

  (๔) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๑๔) ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  –  ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๑๕) การผลิตการแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร น้ําสมสายชู 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  –  ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

๕ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

(๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๒๐) การหมัก การตาก การดองผักผลไม หรือพืชอยางอ่ืนยกเวน 

           การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ีอบริโภคในครัวเรือน 

 ก. โดยใชเครื่องจักร 

  (๑) นอยกวา  ๑๐  แรงมา 

  (๒) ตั้งแต  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 

 ข. ไมใชเครื่องจักร 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

๖ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

(๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

 และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๕  แรงมา 

 ข. ใชเครื่องจักรเกิน  ๑๕  –  ๓๐  แรงมา 

 ค. ใชเครื่องจักรเกิน  ๓๐  –  ๕๐  แรงมา 

 ง. ใชเครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

(๓.๒๖)  การเก็บการถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมา

ข้ึนไป 

 ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๕  แรงมา 

 ข. ใชเครื่องจักรเกิน  ๑๕  –  ๓๐  แรงมา 

 ค. ใชเครื่องจักรเกิน  ๓๐  –  ๕๐  แรงมา 

 ง. ใชเครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

 

๓๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 
๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการเก่ียวกับยาเวชภัณฑอุปกรณการแพทยเครื่องสําอางผลิตภัณฑ 

ชําระลาง 

(๔.๑) การผลิตการโมการผสมการบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ  

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๗ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๔.๓) การผลิตสําลีผลิตภัณฑจากสําลี 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนทีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๔.๔) การผลิตผาพันแผลผาปดแผลผาอนามัยผาออมสําเร็จรูป 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๔.๕) การผลิตสบูผงซักฟอกผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๕ กิจการเก่ียวกับการเกษตร 

(๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๕.๒) การลาง  การอบ  การรมควัน  การสะสมยางดิบ 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๕.๓) การผลิตแปงมันสําประหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 ดวยเครื่องจักร 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

๘ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

(๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐ แรงมา 

 ข. ใชเครื่องจักรเกิน  ๑๐ – ๑๕  แรงมา 

 ค. ใชเครื่องจักรเกิน  ๑๕  แรงมาข้ึนไป 

(๕.๕) การผลิตยาสูบ 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๕.๖) การขัดการกะเทาะการบดเมล็ดพืชการนวดขาวดวยเครื่องจักร    

         รายละ 

(๕.๗) การผลิตการสะสมปุย 

 ก. การผลิตปุยดวยเครื่องจักร 

 ข. การสะสมปุยในปริมาณไมเกิน  ๒๐๐  กิโลกรัม 

 ค. การสะสมปุยในปริมาณเกิน  ๒๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

(๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร     รายละ 

(๕.๙) การตากการสะสมหรือการขนถายมันสําประหลัง 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๕๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

๙ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

๖ 

 

 

กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 

(๖.๑) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การ 

         อัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๖.๒) การเคลือบการชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก 

 โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอ่ืน รายละ 

(๖.๓) การตมการหลอการหลอมการถลุงหรือการแปรรูปโลหะดวย

เครื่องจักร  กาซ หรือไฟฟา 

 ก. การหลอมการหลอการตีการกลึงโลหะและแกว 

  (๑) ตั้งแต  ๑  เตา 

  (๒) ตั้งแต  ๒  เตา 

  (๓) ตั้งแต  ๓  เตาข้ึนไป 

 ข. การหลอมการหลอการตีการกลึงทองคําเงินและนาค 

  (๑) ตั้งแต  ๑  โตะ 

  (๒) ตั้งแต  ๒  โตะ 

  (๓) ตั้งแต  ๓  โตะข้ึนไป 

 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

  ๕๐๐.๐๐ 

 

 

 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๗ กิจการเก่ียวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพน 

         สารกันสนิมยานยนต 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  

 หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักร   

         หรือเครื่องกล 

 ก. ซอมรถยนตเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล 

 ข. ซอมรถจักรยานยนต 

 

 

 

 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

๑๐ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

(๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลซ่ึงมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรอื

ปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 (๗.๔) การลาง  อัดฉีดยานยนต 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรรี่  ดังตอไปนี้ 

 ก. การผลิต 

 ข. การซอม 

 ค. การอัด 

  (๑) มีเครื่องอัด  ๑  เครื่อง 

  (๒) มีเครื่องอัด  ๒  เครื่อง 

  (๓) มีเครื่องอัด  ๓  เครื่องข้ึนไป 

(๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

 ก. ยางรถยนต 

  (๑) สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

  (๒) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

  (๓) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  (๔) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

         ข. ยางรถจักรยานยนต 

  (๑) สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

  (๒) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

  (๓) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  (๔) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 ค. ยางรถจักรยาน 

 

 

 

 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

   

๕๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

 

 

 

๑๑ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

(๗.๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการท่ีเก่ียวกับไม 

(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๘.๓) การประดิษฐไมหวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักรหรือการพน  

การทาสาร เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๘.๔) การอบไม 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

(๘.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องเขียนเครื่องใชดวยกระดาษ 

 ก. การประดิษฐดวยเครื่องจักร 

 ข. การประดิษฐดวยมือ 

(๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

  

 

 

๕๐๐.๐๐ 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

๑๒ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๘.๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน 

 ก. การขายสง 

 ข. การขายปลีก 

๓,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการเก่ียวกับการบริการ 

(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ 

(๙.๒) กิจการอาบอบนวด 

(๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ําอบไอน้ําอบสมุนไพร 

(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 ก. จํานวนหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง 

 ข. จํานวนหองพักเกิน  ๒๐ – ๔๐  หอง 

 ค. จํานวนหองพักเกิน  ๔๐  หองข้ึนไป 

(๙.๕) การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชาหรือ

กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยกิจการมีหองเชา ดังนี้ 

 ก. จํานวนหองพักไมเกิน  ๒๕  หอง 

 ข. จํานวนหองพักเกิน  ๒๕ – ๕๐  หอง 

 ค. จํานวนหองพักเกิน  ๕๐  หองข้ึนไป 

(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 ก. โรงภาพยนตร 

 ข. โรงมหรสพท่ีไมใชโรงภาพยนตร 

(๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ

หรือ การแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืน ๆ  ทํานองเดียวกัน 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

 

๔๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

 

๒๐๐.๐๐ 

๔๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๔๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

๑๓ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

(๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน 

 ในทํานองเดียวกัน 

(๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผมเวนแตกิจการท่ีมีในบังคับ

กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

(๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

 ทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย 

 หรือโดยวิธีอ่ืนใดเวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาล 

 ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุกตูเกม 

 ก. สวนสนุก 

  (๑) สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

  (๒) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 ข. ตูเกม (ตูละ)* 

(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

(๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการแพทยการสาธารณสุข

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

(๙.๑๕) การเจาะผิวหนังหรือการเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

(๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 

(๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 

(๑๐.๑) การปนดายการกรอดายการทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผา 

 ดวยก่ีกระตุก 

 ก. การทอผาดวยเครื่องจักร 

 ข. การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕ ก่ีข้ึนไป 

(๑๐.๒) การสะสมปอปานฝายหรือนุน 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๐.๓) การปนดายดวยนุนหรือเครื่องจักร 

(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรมหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 

(๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักร 

  

 

 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

๑๔ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

           ก. เย็บผาไมเกิน  ๑๐  เครื่อง 

 ข. เย็บผาเกิน  ๑๐  เครื่องข้ึนไป 

(๑๐.๖) การพิมพผาหรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๐.๗) การซักการอบการรีดการอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 ก. ไมเกิน  ๑  เครื่อง 

 ข. เกิน  ๑ – ๓  เครื่อง 

 ค. เกิน  ๓  เครื่องข้ึนไป 

(๑๐.๘) การยอมการกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

 ก. โรงงานอุตสาหกรรม 

 ข. รับจางยอมท่ัวไป 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการเก่ียวกับหินดินทรายซีเมนตหรือวัตถุคลายคลึงกัน 

(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 ก. ไมใชเครื่องจักร 

 ข. โดยใชเครื่องจักร 

(๑๑.๒) การระเบิดการโมการปนหินดวยเครื่องจักร 

(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 ก. ไมใชเครื่องจักร 

 ข. โดยใชเครื่องจักร 

(๑๑.๔) การสะสมการผสมซีเมนตหินทรายหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

 ก. สะสมไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

 ข. สะสมเกิน  ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

 ค. สะสมเกิน  ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม 

 ง. สะสมเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

(๑๑.๕) การเจียระไนเพชรพลอยหินกระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

 ก. การเจียระไนเพชรพลอย 

 ข. การเจียระไนหินกระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

(๑๑.๖) การเลื่อยการตัดหรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  รายละ 

 

 

 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

 

 

๑๕ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา 

           หินปูน รายละ 

(๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหนิเปนสวนประกอบสวนผสม เชน  

   ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้อง ยางผา เพดาน ทอน้ํา เปนตน 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

๔,๐๐๐.๐๐ 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

๔,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการเก่ียวกับปโตรเลียมถานหินสารเคมี 

(๑๒.๑) การผลิตการบรรจุ การสะสม การขนสง กรด ดาง สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําลาย 

 ก. การผลิตและการบรรจุ 

 ข. การสะสมการขนสงในปริมาณ ดังนี้ 

  (๑) ตั้งแต  ๑ – ๑๐๐  กิโลกรัม 

  (๒) เกินกวา  ๑๐๐ – ๕๐๐  กิโลกรัม 

  (๓) เกินกวา  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

  (๔) เกินกวา  ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

๑๖ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (๕) เกินกวา  ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม 

  (๖) เกินกวา  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

(๑๒.๒) การผลิตการสะสมการขนสงกาซ 

 ก. การผลิต 

 ข. การสะสม การสะสมการขนสงในปริมาณ ดังนี้ 

  (๑) ตั้งแต  ๑ – ๑๐๐  กิโลกรัม 

  (๒) เกินกวา  ๑๐๐ – ๕๐๐  กิโลกรัม 

  (๓) เกินกวา  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

  (๔) เกินกวา  ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

  (๕) เกินกวา  ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม 

  (๖) เกินกวา  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

(๑๒.๓) การผลิตการกลั่นการสะสมการขนสงน้ํามันปโตรเลียม 

 หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ (การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง) 

 ก. การผลิต 

 ข. การกลั่นการสะสมการขนสงในปริมาณ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตั้งแต  ๑ – ๑๐๐  ลิตร 

  (๒) เกินกวา  ๑๐๐  –๕๐๐  ลิตร 

  (๓) เกินกวา  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  ลิตร 

  (๔) เกินกวา  ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  ลิตร 

  (๕) เกินกวา  ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  ลิตร 

  (๖) เกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 ค. ปมหลอดแกวปมหยอดเหรียญ 

(๑๒.๔) การพนสียกเวนกิจการในขอ (๗.๑) 

(๑๒.๕) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยางยางเทียมพลาสติก 

           เซลลลูอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 ก. ไมใชเครื่องจักร 

 ข. ใชเครื่องจักรไมเกินกวา  ๕  แรงมา 

 ค. ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

(๑๒.๖) การโม การบดชัน 

 ก. ไมใชเครื่องจักร 

 ข. ใชเครื่องจักรต่ํากวา  ๕  แรงมา 

 ค. ใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 

 

๓,๐๐๐.๐๐ 

๕,๐๐๐.๐๐ 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

๕,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

๕,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 ๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๑๗ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

(๑๒.๗) การผลิตการลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 ก. การผลิต 

 ข. การลางฟลม 

  (๑) สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

  (๒) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน   ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  (๓) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  –  ๓๐๐  ตารางเมตร 

  (๔) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๒.๘) การผลิต  การสะสมการขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

 ก. การผลิต 

           ข. การสะสมการขนสงและจําหนายดอกไมเพลิง 

  (๑) ขายปลีก 

  (๒) ขายสง 

(๑๒.๙)การผลิตการบรรจุการสะสมการขนสงสารกําจัดศัตรูพืชพาหะนําโรค 

 ก. การผลิต 

 ข. การบรรจุการสะสมการขนสง 

  (๑) สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

  (๒) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน   ๑๐๐  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  (๓) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  –  ๓๐๐  ตารางเมตร 

  (๔) สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๒.๑๐) การผลิตการบรรจุการสะสมกาว  

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการอ่ืน ๆ 

(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 ก. ใชแทนพิมพ  ๑  แทน 

 ข. ใชแทนพิมพ  ๒  แทน 

 ค. ใชแทนพิมพ  ๓  แทนข้ึนไป 

(๑๓.๒) การผลิตการซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอุปกรณไฟฟา 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

 

๕๐๐.๐๐ 

๗๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

๑๘ ๑๘ ๑๘ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

(๑๓.๓) การผลิตเทียนเทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๓.๔) การพิมพแบบพิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช (รับซ้ือของเกา) 

 ก. พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน  ๑๐๐ – ๕๐๐  ตารางเมตร 

 ค. พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

 ง. พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๓.๗) การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

 ก. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

 ง. สถานประกอบการพ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

 ก. ไมใชเครื่องจักร 

 ข. โดยใชเครื่องจักร 

(๑๓.๙) การกอสราง 

 ก. พ้ืนท่ีกอสรางไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 ข. พ้ืนท่ีกอสรางเกิน  ๑๐๐ – ๒๐๐  ตารางเมตร 

 ค. พ้ืนท่ีกอสรางเกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

  

 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

  ๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

  ๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

  ๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

  ๑,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

๔,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๑๙ 



ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

         ง. พ้ืนท่ีกอสรางเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรือสะพานปลาหรือแพปลา 

๕,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 



 

 

แบบคําขอเลขท่ี..................../๒๕๕............. 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เขียนท่ี................................................. 

วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ. .................. 

 

ขาพเจานาย/นาง/นางสาว...............................................................อายุ............ปสัญชาติ................. 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย................................ถนน.................................ตําบล........................... 

อําเภอ.................................................จังหวัดอุบลราชธานี   โทรศัพท................................................................... 

ขอยื่นคําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท........................................ 

.............................................................................มีคนงาน...................คน ใชเครื่องจักรขนาด.........................แรงมา 

ตอเจาพนักงานทองถ่ินพรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  ขนาด ๑ นิ้ว         

จํานวน ๒ รูป 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

จํานวน  ๒  ฉบับ 

๓. สําเนาทะเบียนบาน  ๒  ฉบับ 

๔. อ่ืน ๆ........................................................................................................................................ 

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)..................................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

(.................................................................) 

 

 



–๒– 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

    (ลงชื่อ)........................................................................เจาพนกังานสาธารณสุข 

    (      ) 

   ตําแหนง............................................................................. 

 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการเพราะ..................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

 

    (ลงชื่อ)...............................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

     (..........................................................) 

   ตําแหนง..................................................................... 

 

 

 

 

 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี.................เลขท่ี............../................ 

อนุญาตให...............................................................................................สัญชาติ................................ 

อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................ตําบล........................... 

อําเภอ..................................................จังหวัดอุบลราชธานี   โทรศัพท...........................โทรสาร................................. 

ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................................................... 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.....................................................................................ตั้งอยูบานเลขท่ี..................... 

หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................................ตําบล................................ 

อําเภอ...............................................จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท.....................................โทรสาร........................ 

มีพ้ืนท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร ใชเครื่องจักรมีขนาด....................แรงมา  จํานวนคน...................คน 

ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตจํานวน............................บาท(.......................................................................) 

ตามใบเสร็จเลมท่ี..............เลขท่ี.................ลงวันท่ี...............เดือน...............................................พ.ศ...................... 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเดช  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ขอ ๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังนี้ 

๓.๑ ................................................................................................................................................ 

๓.๒ ................................................................................................................................................ 

๓.๓ ................................................................................................................................................ 

๓.๔ ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

ใบอนุญาตนี้ใชไดถึงวันท่ี................เดือน.................................พ.ศ.................................. 

   ออกให ณ วันท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ........................... 

 

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

(….................................................) 

ตําแหนง......................................................... 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 



–๒– 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอเลขท่ี............../๒๕๕............. 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

เขียนท่ี............................................. 

วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ ................ 

 

ขาพเจา..............................................................................อายุ..................ปสัญชาติ.............................. 

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี................ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................ตําบล...................... 

อําเภอ..........................................................จังหวัดอุบลราชธานี  หมายเลขโทรศัพท.................................................. 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท........................................................................... 

ตามใบอนุญาตเดิมเลมท่ี.............เลขท่ี............../................ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน.....................พ.ศ. ................ 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี ้

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอตออายุใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ๓.๑ .................................................................................................................................................. 

 ๓.๒ .................................................................................................................................................. 

๔. อ่ืน ๆ................................................................................................................................................. 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ).......................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

(....................................................) 

ความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) เห็นสมควรตออายุใบอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้............................................................. 

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

( ) เห็นควรไมตออายุใบอนุญาตเพราะ................................................................................................... 

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

 

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

                                                   (......................................................) 

      ตําแหนง......................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



 

แบบคําขอเลขท่ี.............../................ 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เขียนท่ี................................................. 

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. ............... 

ขาพเจา................................................................................อายุ..............ปสัญชาติ.............................. 

อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย............................ถนน.............................ตําบล........................... 

อําเภอ...............................................จังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท..............................โทรสาร............................. 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท........................... 

...........................................................เลขท่ี.............ออกใหเม่ือวันท่ี..................เดือน......................พ.ศ. ................ 

และใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันท่ี..............เดือน......................................................พ.ศ. ........................... 

ขาพเจามีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เหตุผล.............................................................................................................................................................. 

พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

( ) หลักฐานการแจงความใบอนุญาตสูญหาย 

( ) ใบอนุญาตท่ีชํารุด/สําเนาใบอนุญาต 

( ) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ไดแก.................................................................................................... 

( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

( ) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

   

  

(ลงชื่อ)............................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

(.......................................................) 

วันท่ี............/....................../................ 

 

 

 

 

 

 


