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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย 
เรื่อง  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย 
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยโดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยและนายอําเภอภูเวียง  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย  เรื่อง  การประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   
“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ่สุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ของสาธารณชน   

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน    

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รบัการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลสงเปือย  ยกเว้นการประกอบกิจการของ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรี   
หรือองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของทางราชการ 

๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
 (๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
 (๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวม  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 

๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 (๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการ

ฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 (๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๔) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ 
 (๕) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทํา

อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
 (๖) การสะสมหรือการล้างครั่ง 
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๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําปลา  น้ําบูดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือ 

ซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค 

ในครัวเรือน 
 (๔) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีการอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์

หรือพืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภค 
ในครัวเรือน 

 (๕) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร   

 (๖) การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
 (๘) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
 (๙) การผลิตแบะแซ 
 (๑๐) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใดโดยใช้เครื่องจักร 
 (๑๑) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
 (๑๒) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๑๓) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๑๔) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ีย 
 (๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๑๖) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๑๗) การคั่วกาแฟ 
 (๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
 (๒๐) การตาก  การหมัก  การดอง  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค 

ในครัวเรือน   
 (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดอ่ืน ๆ 
 (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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 (๒๓) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้า  ขึ้นไป 
 (๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  และเพื่อการ

บริโภคในครัวเรือน 
 (๒๖) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
๔. กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ 
 (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
๕. กิจการเก่ียวกับการเกษตร 
 (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
 (๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕) การผลิตยาสูบ 
 (๖) การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร   
 (๗) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
 (๘) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
 (๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
๖. กิจการเก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 (๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการในลําดับที่  ๕๔ 
 (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการในลําดับที่  ๕๔ 
 (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืน   

ยกเว้นกิจการในลําดับที่  ๕๔   
 (๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธี อ่ืนใด  ยกเว้นกิจการ 

ในลําดับที่  ๕๔ 
 (๖) การทําเหมือง  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่ 
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๗. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล 
 (๑) การต่อ  การประกอบ  การปะผุ  การเคาะ  การพ่นสีหรือการพ่นสารกันสนิมรถยนต์ 
 (๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ซ่ึงมีไว้บริการ 

หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

 (๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๕) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
 (๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม้

ด้วยเครื่องจักร 
 (๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  ทาสี  เคลือบเงาสี  

หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย   
 (๔) การอบไม้ 
 (๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 (๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 (๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
 (๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการกิจการในลําดับที่  ๗๕  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (๔) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน

ในทํานองเดียวกัน 
 (๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๖) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  หรือการแสดง 

อ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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 (๗) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น
การให้บริการกิจการในลําดับที่  ๗๕   

 (๘) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน 

 (๙) การประกอบกิจการเสริมสวย  แต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 

 (๑๐) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการกิจการ
ในลําดับที่  ๗๕  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๑๒) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์ 

หรือสิ่งแวดล้อม 
 (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือการซ้อมกอล์ฟ 
 (๑๔) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
๑๐. กิจการเก่ียวกับส่ิงทอ 
 (๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ตั้งแต่  ๕  ก่ี  ขึ้นไป 
 (๒) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
 (๓) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
 (๔) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่อง  ขึ้นไป 
 (๕) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
 (๖) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 (๗) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
๑๑. กิจการเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์จากดินเผา 
 (๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
 (๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๖) การเลื่อย  การตัด  การประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
 (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๘) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
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 (๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก  

ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑) การผลิต   การบรรจุ   การสะสม   การขนส่ง   กรด   ด่ าง   สารออกซิได ซ์   

หรือสารตัวทําละลาย 
 (๒) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ต่าง ๆ 
 (๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการในลําดับที่  ๖๐ 
 (๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๗) การโม่  การบดชัน 
 (๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
 (๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
 (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ

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

๑๓. กิจการอ่ืน ๆ 
 (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๒) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๓) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
 (๔) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
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 (๕) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๖) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๗) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่ไม่ใช่ส่ิงทอ 
 (๘) การก่อสร้าง 
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น 
จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล   
หรือสถานที่อ่ืน ๆ  ไม่น้อยกว่าที่องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยประกาศกําหนด  ทั้งนี้  เพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน   

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต 

ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าดว้ยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๓) กรณีที่ มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ 

ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลกัวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็น
สัดส่วน  และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด  ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 
หกเดือนต่อครั้ง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด  ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
ส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๔ 
ใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๑๘ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็น 

การค้าจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสาร 
และหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ตามที่องค์การ

บริหารส่วนตําบลสงเปือยประกาศกําหนดด้วย 
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ ๒๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ง 
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน 
ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอตอ่อายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ด้วย 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนิน กิจการนั้น ก่อนถึงกําหนดการ 
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ ง   ให้ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น มี อํานาจสั่ งใ ห้ ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ 
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสงเปือย 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ กําหนดไว้เก่ียวกับ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกตอ้งตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบังคับนี้  หรือ

เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 
ตามข้อบังคับนี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๐ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่ง
คําส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 
ทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ัง 
ไปถึง  หรือวันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  ทัศพร 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย 



 
บัญชอีัตราคาธรรมเนียมทายขอบญัญัตอิงคการบริหารสวนตําบลสงเปอย 

เร่ือง  การประกอบกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2553 
 
ลําดบัที ่ ประเภทการประกอบกิจการ คาธรรมเนียม  

(บาท/ป) 

 
1. 

ประเภทท่ี  1  กิจการที่เกีย่วกบัการเลี้ยงสตัว 
การเลี้ยงโค  กระบือ 
ก.  เกิน  20  ตัว  แตไมเกิน  50  ตัว 
ข.  เกิน  50  ตัว  แตไมเกิน  100  ตัว 
ค.  เกิน  100  ตัว  ขึน้ไป 

 
 
200 
500 
1,000 

2. การเลี้ยงสุกร 
ก.  เกิน  20  ตัว  แตไมเกิน  50  ตัว   
ข.  เกิน  50  ตัว  แตไมเกิน  100  ตัว 
ค.  เกิน  100  ตัว  แตไมเกิน  500  ตัว 
ง.  เกิน  500  ตัว  ขึ้นไป 

 
200 
500 
1,000 
2,000 

3. การเลี้ยงแพะ  แกะ 
ก.  เกิน  20  ตัว  แตไมเกิน  50  ตัว 
ข.  เกิน  50  ตัว  แตไมเกิน  100  ตัว 
ค.  เกิน  100  ตัว  ขึน้ไป 

 
200 
500 
1,000 

4. การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  นก 
ก.  เกิน  100  ตัว  แตไมเกิน  500  ตัว   
ข.  เกิน  500  ตัว  แตไมเกิน  1,000  ตัว 
ค.  เกิน  1,000  ตัว  แตไมเกิน  5,000  ตัว 
ง.  เกิน  5,000  ตัว  แตไมเกิน  10,000  ตัว 
จ.  เกิน  10,000  ตัว  แตไมเกนิ  50,000  ตัว 
ฉ.  เกิน  50,000  ตัว  ขึน้ไป 

 
200 
500 
1,000 
2,000 
3,000 
5,000 

5. การเลี้ยงสัตวน้ําหรือสัตวเลื้อยคลาน 
ก.  สัตวเล้ือยคลาน  ตั้งแต  10  ตัวขึน้ไป 

 
500 

6. การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 
ก.  เกิน  50  ตัว  แตไมเกิน  100  ตัว   
ข.  เกิน  100  ตัว  ขึน้ไป   

 
500 
2,000 

7. การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวม  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลกัษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกจิการนั้น  ทั้งนี้จะมี
การเรียกเกบ็คาดหูรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมกต็าม 

2,000 
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ลําดบัที ่ ประเภทการประกอบกิจการ คาธรรมเนียม  

(บาท/ป) 

 
8. 

ประเภทท่ี  2  กิจการที่เกีย่วกบัสัตวและผลิตภัณฑ 
การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ก.  โค  กระบอื  สุกร 
     (1)  ไมเกิน  10  ตัว   
     (2)  ตั้งแต  10  ตัว  ขึน้ไป 
ข.  หาน  เปด  ไก 
     (1)  วันละไมเกิน  50  ตัว   
     (2)  วันละเกิน  50  ตัว  แตไมเกนิ  100  ตัว 
     (3)  วันละเกิน  100  ตัว  ขึ้นไป 
ค.  สัตวอื่น 
     (1)  วันละไมเกิน  50  ตัว   
     (2)  วันละเกิน  50  ตัว  แตไมเกนิ  100  ตัว 
     (3)  วันละเกิน  100  ตัว  ขึ้นไป 

 
 
 
 
500 
2,000 
 
200 
500 
2,000 
 
200 
500 
2,000 

9. การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 
ก.  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว   
ข.  สะสมหนังสัตว 
ค.  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 

 
2,000 
500 
1,000 

10. การสะสมเขาสัตว  กระดกูสัตวทีย่ังมิไดแปรรูป 1,000 
11. การประดิษฐเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลอืกหอย  กระดูกสัตว        

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 
500 
 

12. การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ       
การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว    หรือพืช  
เพ่ือเปนอาหารสัตว 

2,000 
 
 

13. การสะสมหรือการลางคร่ัง 
ก.  ไมเกิน  50  ลูกบาศกเมตร  
ข.  เกิน  50  ลูกบาศกเมตร  แตไมเกิน  100  ลูกบาศกเมตร 
ค.  เกิน  100  ลูกบาศกเมตร  ขึ้นไป 

 
100 
200 
500 
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14. 

ประเภทท่ี  3  กิจการที่เกีย่วกบัอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 
การผลิตเนย  เนยเทียม 

 
500 

15. การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําปลา  น้ําบดูู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  
หรือซอสปรุงรสอืน่ ๆ  ยกเวนการผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรือน 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจกัรไมเกิน  5  แรงมา 
ค.  โดยใชเครื่องจกัรเกิน  5  แรงมา   

 
 
200 
500 
1,000 

16. การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลติเพือ่
บริโภคในครัวเรือน 
ก.  ไมเกิน  1,000  ลิตร 
ข.  เกิน  1,000  ลิตร  ขึ้นไป 

 
 
200 
500 

17. การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธกีารอื่นใดในการผลิตอาหารจาก
สัตวหรือพืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและ
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

500 

18. การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพือ่บริโภคใน
ครัวเรือน 

200 

19. การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตีย๋ว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกีย้มอี ๋
ก.  การผลิตเสนหมี่  กวยเตี๋ยว  วุนเสน  โดยไมใชเครื่องจกัร 
ข.  การผลิตเสนหมี่  กวยเตี๋ยว  วุนเสน  โดยใชเครื่องจกัรไมเกิน  50  แรงมา 
ค.  การผลิตเสนหมี่  กวยเตี๋ยว  วุนเสน  โดยใชเครื่องจกัรเกิน  50  แรงมาขึ้นไป 
ง.  การผลิตขนมจีน  เตาฮวย  เตาหู  เกีย้มอ๋ี  โดยไมใชเครื่องจักร 
จ.  การผลิตขนมจนี  เตาฮวย  เตาหู  เกี้ยมอ๋ี  โดยใชเครื่องจกัร 

 
200 
500 
1,000 
200 
500 

20. การตากเนื้อสัตว  การผลติเนือ้สัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน  

200 

21. การผลิตแบะแซ 200 
22. การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใดโดยใชเคร่ืองจักร 1,000 
23. การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจกัร 

 
500 
1,000 
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24. การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

500 

25. การผลิตน้ําอดัลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลอืง  เคร่ืองดื่มชนดิตาง ๆ บรรจุ
กระปอง  ขวดหรือภาชนะอืน่ใด  ยกเวนการผลติเพือ่บริโภคในครัวเรือน  
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจกัร 

 
 
500 
2,000 

26. การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอบั  ขนมเปย 
ก.  ประกอบกิจการโดยขายปลกี 
ข.  ประกอบกิจการโดยขายสง 

 
500 
1,000 

27. การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
ก.  การผลิตน้ําตาล 
ข.  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 
2,000 
300 

28. การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้าํสมสายช ู
ก.  การผลิตเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 
ข.  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 
2,000 
500 

29. การคั่วกาแฟ 1,000 

30. การผลิตลูกชิน้ดวยเคร่ืองจักร 
ก.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  5  แรงมา 
ข.  ใชเครื่องจักรเกิน  5  แรงมา  แตไมเกิน  10  แรงมา 
ค.  ใชเครื่องจักรเกิน  10  แรงมา  ขึ้นไป 

 
500 
1,000 
2,000 

31. การผลิตผงชูรส 2,000 
32. การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

ก.  การผลิตน้ํากล่ัน  โดยใชเครื่องจกัรไมเกนิ  5  แรงมา 
ข.  การผลิตน้ํากล่ัน  โดยใชเครื่องจกัรเกนิ  5  แรงมา 
ค.  การผลิตน้ําบริโภค  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  5  แรงมา 
ง.  การผลิตน้ําบริโภค  โดยใชเครื่องจกัรเกนิ  5  แรงมา 

 
1,000 
2,000 
1,000 
2,000 

33. การตาก  การหมัก  การดอง  ผลไม  หรือพืชอยางอืน่  ยกเวนการผลติเพือ่
บริโภคในครัวเรือน   

1,000 

34. การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่มชนดิอืน่ ๆ 1,000 
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35. การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลติเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  25  แรงมา 
ค.  ใชเครื่องจักรเกิน  25  แรงมา   

 
200 
500 
1,000 

36. การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอืน่ ๆ  ที่คลายคลึงกนั 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  ใชเครื่องจักร 

 
200 
500 

37. การประกอบกิจการหองเย็น  แชแขง็อาหาร 1,000 

38. การผลิตน้ําแขง็  ยกเวนการผลติเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร  และเพือ่การ
บริโภคในครัวเรือน 
ก.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  10  แรงมา 
ข.  ใชเครื่องจักรเกิน  10  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
ค.  ใชเครื่องจักรเกิน  50  แรงมา  แตไมเกิน  100  แรงมา 
ง.  ใชเครื่องจกัรเกนิ  100  แรงมา  ขึ้นไป 

 
 
500 
1,000 
2,000 
3,000 

39. การเกบ็  การถนอมอาหารดวยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตัง้แต  5  แรงมา  ขึ้นไป 1,000 
ประเภทท่ี  4  กิจการที่เกีย่วกบัยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย 

เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

40. การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเคร่ืองจักร 1,000 
41. การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางตาง ๆ 

ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  ใชเครื่องจักร 

 
1,000 
2,000 

42. การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําล ี 2,000 

43. การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามยั  ผาออมสําเร็จรูป 2,000 
44. การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 2,000 

ประเภทท่ี  5  กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 
45. การอัด  การสกดัเอาน้ํามันจากพืช 1,000 
46. การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 1,000 

47. การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดยีวกันดวย
เคร่ืองจักร 

1,000 
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48. การสีขาวดวยเคร่ืองจักร 
ก.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  10  แรงมา 
ข.  ใชเครื่องจักรเกิน  10  แรงมา  แตไมเกิน  25  แรงมา 
ค.  ใชเครื่องจักรเกิน  25  แรงมา  ขึ้นไป 

 
100 
500 
1,000 

49. การผลิตยาสูบ 1,000 

50. การขัด  การกระเทาะ  การบดเมลด็พืช  การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร   
ก.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  100  แรงมา 
ข.  ใชเครื่องจักรเกิน  100  แรงมา 

 
200 
500 

51. การผลิต  การสะสมปุย 
ก.  การผลิตปุย 
     (1)  ใชเครื่องจักรไมเกนิ  10  แรงมา 
     (2)  ใชเครื่องจักรเกิน  10  แรงมา  แตไมเกิน  25  แรงมา 
     (3)  ใชเครื่องจักรเกิน  25  แรงมา  ขึ้นไป 
ข.  การสะสมปุย 
     (1)  สะสมปุยไมเกิน  500  กิโลกรัม 
     (2)  สะสมปุยเกิน  500  กิโลกรัม  แตไมเกิน  1,000  กิโลกรัม 
     (3)  สะสมปุยเกิน  1,000  กิโลกรัม  ขึ้นไป 

 
 
100 
500 
1,000 
 
100 
500 
1,000 

52. การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลงึดวยเคร่ืองจักร 1,000 
53. การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลงั 1,000 

ประเภทท่ี  6  กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
54. การผลิตโลหะเปนภาชนะเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อปุกรณ  หรือเคร่ืองใชตาง ๆ 

ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจกัร 

 
500 
1,000 

55. การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการในลําดบัที่  54 1,000 
56. การกลงึ  การเจาะ  การเชือ่ม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอดัโลหะ  

ดวยเคร่ืองจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการในลําดับที่  54 
ก.  การกลึง  การเจาะ  การตี  การตัด  การรดี  การอัดโลหะ                                 
ดวยเครื่องจกัรไมเกิน  25  แรงมา 
ข.  การกลึง  การเจาะ  การตี  การตัด  การรดี  การอัดโลหะ                                 
ดวยเครื่องจกัรเกิน  25  แรงมา  ขึ้นไป 
ค.  การเชื่อม  การประสานโลหะดวยกาซหรือไฟฟา   

 
 
1,000 
 
2,000 
 
1,000 

57. การเคลอืบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดบีุก  โครเมียม  นิกเกิล   
หรือโลหะอืน่   ยกเวนกิจการในลําดับที่  54  

1,000 
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58. การขัด  การลางโลหะดวยเคร่ืองเคร่ืองจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวน
กิจการในลําดบัที่  54 

1,000 

59. การทําเหมือง  การสะสม  การแยก  การคัดเลอืก  หรือการลางแร 5,000 

ประเภทท่ี  7  กิจการที่เกีย่วกบัยานยนต  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล 
60. การตอ  การประกอบ  การปะผุ  การเคาะ  การพนสีหรือการพนสารกันสนิม

รถยนต 
1,000 

61. การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่
เปนสวนประกอบของยานยนตเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 

1,000 

62. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ซ่ึงมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนัน้มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกลดังกลาวดวย 

1,000 

63. การลาง  การอดัฉดียานยนต 500 
64. การผลิต  การซอม  การอดัแบตเตอร่ี 

ก.  การผลิตแบตเตอรี่ 
ข.  การซอมแบตเตอรี่   

 
2,000 
500 

65. การปะ  การเชือ่มยาง 
ก.  การปะ  การเชื่อมยางรถยนต 
ข.  การปะ  การเชื่อมยางรถจกัรยานยนต  สามลอ  และการซอม 

 
500 
200 

66. การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 1,000 

ประเภทท่ี  8  กิจการที่เกีย่วกบัไม 
67. การผลิตไมขดีไฟ 2,000 

68. การเลือ่ย  การซอย  การขดั  การไส  การเจาะ  การขดุรอง  การทําคิ้ว  หรือการ
ตัดไมดวยเคร่ืองจักร 

1,000 
 

69. การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเคร่ืองจักร  หรือการพน  ทาสี      
เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย   

1,000 

70. การอบไม 1,000 

71. การผลิตธูปดวยเคร่ืองจักร 3,000 
72. การผลิตส่ิงของเคร่ืองใช  เคร่ืองเขยีนดวยกระดาษ 1,000 
73. การผลิตกระดาษตาง ๆ 3,000 
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74. การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 
ก.  การเผาถานเพื่อจําหนาย 
ข.  การสะสมถานเกนิ  50  กิโลกรัม  แตไมเกนิ  200  กิโลกรัม 
ค.  การสะสมถานเกนิกวา  200  กิโลกรัม  แตไมเกนิ  500  กิโลกรัม 
ง.  การสะสมถานเกิน  500  กิโลกรัมกรัม  ขึ้นไป 

 
500 
100 
200 
500 

ประเภทท่ี  9  กิจการที่เกีย่วกบัการบริการ 
75. กิจการสปาเพือ่สุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
1,000 

76. การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการกจิการในลําดบัที่  75 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

1,000 

77. การประกอบกิจการสถานทีอ่าบน้าํ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ
ใหบริการกิจการในลําดับที่  75  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

500 

78. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดยีวกนั 
ก.  หองพักไมเกิน  50  หอง 
ข.  หองพักเกิน  50  หอง  แตไมเกิน  80  หอง 
ค.  หองพักเกิน  80  หอง  แตไมเกิน  120  หอง 
ง.  หองพักเกิน  120  หอง 

 
1,000 
1,500 
2,000 
3,000 

79. การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการ
อื่นในทํานองเดยีวกัน 
ก.  ไมเกิน  5  หอง 
ข.  เกิน  5  หอง  แตไมเกิน  10  หอง 
ค.  เกิน  5  หอง  แตไมเกิน  10  หอง 
ง.  เกิน  20  หอง  ขึ้นไป 

 
 
200 
500 
1,000 
1,200 

80. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
ก.  โรงภาพยนต 
ข.  โรงมหรสพที่ไมใชโรงภาพยนต 

 
2,000 
500 
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81. การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ  หรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดยีวกัน 

2,000 

82. การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอืน่ ๆ ในทํานองเดยีวกนั  เวนแต
เปนการใหบริการกิจการในลาํดบัที่  75   

1,000 
 

83. การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอืน่ใน
ทํานองเดยีวกนั 

1,000 

84. การประกอบกิจการเสริมสวย  แตงผม  เวนแตกิจการทีอ่ยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 

100 

85. การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถปุระสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธี
อื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการกิจการในลําดบัที่  75  หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

1,000 

86. การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 1,000 

87. การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

1,000 

88. การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือการซอมกอลฟ 
ก.  การประกอบกิจการสนามกอลฟ 
ข.  การประกอบกิจการซอมกอลฟ 

 
5,000 
1,000 

89. การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ่าน 1,000 

ประเภทท่ี  10  กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ 
90. การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเคร่ืองจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

ตั้งแต  5  กี่  ขึ้นไป 
ก.  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจกัร 
ข.  การทอผาดวยกีก่ระตุก  ตั้งแต  5  กี่  ขึ้นไป 

 
 
500 
1,000 

91. การสะสมปาน  ปอ  ฝาย  หรือนุน 1,000 
92. การปนฝายหรือนุนดวยเคร่ืองจักร 1,000 
93. การทอเสือ่  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออืน่ ๆ  ดวยเคร่ืองจักร 1,000 

94. การเยบ็ผาดวยเคร่ืองจักรตั้งแต  5  เคร่ือง  ขึน้ไป 
ก.  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  5  เครื่อง  แตไมเกิน  10  เครื่อง 
ข.  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  10  เครื่อง  แตไมเกิน  30  เครื่อง 
ค.  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  30  เครื่อง  ขึ้นไป 

 
500 
1,000 
2,000 

95. การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออืน่ ๆ 1,000 
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96. การซัก  การอบ  การรีด  การอดักลีบผาดวยเคร่ืองจักร 1,000 
97. การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 500 

ประเภทท่ี  11  กิจการเกี่ยวกับหิน  ดนิ  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
98. การผลิตภาชนะดนิเผา  หรือผลิตภัณฑจากดินเผา 500 

99. การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเคร่ืองจักร 10,000 
100. การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลงึ 

ก.  ไมใชเครื่องจักร 
ข.  ใชเครื่องจักร 

 
500 
1,000 

101. การสะสม  การผสมซีเมนต  หนิ  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
ก.  การสะสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
ข.  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 
1,000 
2,000 

102. การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุทีค่ลายคลงึ 2,000 

103. การเลือ่ย  การตดั  การประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 1,000 
104. การผลิตชอลก  ปนูปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 1,000 

105. การผลิตผลิตภัณฑตางๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน      
ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบือ้งยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

2,000 

106. การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 2,000 

107. การผลิตกระดาษทราย 2,000 
108. การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 2,000 

ประเภทท่ี  12  กิจการที่เกีย่วกบัปโตรเลียม  ถานหนิ  สารเคม ี
109. การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  กรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 
ก.  การผลิต  การบรรจุ  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ                                  
หรือสารตัวทําละลาย 
ข.  การสะสมกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 
 
5,000 
 
1,000 

 
 
 
 
 
 



-11- 
ลําดบัที ่ ประเภทการประกอบกิจการ คาธรรมเนียม  

(บาท/ป) 

110. การผลิต  การกลัน่  การสะสม  การขนสงกาซ 
ก.  การผลิต  การกล่ัน  การขนสงกาซ 
ข.  การสะสม 
    (1)  ไมเกิน  500  กิโลกรัม 
    (2)  เกิน  500  กิโลกรัม  แตไมเกนิ  1,000  กิโลกรัม 
    (3)  เกิน  1,000  กิโลกรัม  ขึน้ไป 

 
5,000 
 
500 
1,000 
2,000 

111. การผลิต  การกลัน่  การสะสม  การขนสงน้าํมันปโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลยีมตาง ๆ 
ก.  สถานที่ประกอบการที่สะสมไมเกิน  1,000  ลิตร 
ข.  สถานที่ประกอบการที่สะสมเกิน  1,000  ลิตร  แตไมเกนิ  2,000  ลิตร 
ค.  สถานที่ประกอบการที่สะสมเกนิ  2,000  ลิตร  แตไมเกิน  5,000  ลิตร 
ง.  สถานที่ประกอบการที่สะสมเกิน  5,000  ลิตร  ขึ้นไป 

 
 
500 
1,000 
2,000 
3,000 

112. การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
ก.  การผลิต  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
ข.  การสะสมถานหิน  ถานโคก 

 
4,000 
500 

113. การพนสี  ยกเวนกิจการในลําดับที่  60 500 
114. การประดิษฐส่ิงของเคร่ืองใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสตกิ  เซลลูลอยด           

เบเกอรไลท  หรือวัตถุทีค่ลายคลึง 
2,000 

115. การโม  การบดชัน 1,000 

116. การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 5,000 
117. การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

ก.  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย 
ข.  การผลิต  การลางฟลมภาพยนตร 

 
1,000 
2,000 

118. การเคลอืบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสตกิ  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท                   
หรือวัตถุที่คลายคลึง 

1,000 

119. การผลิตพลาสตกิ  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 2,000 
120. การผลิต  การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง 

ก.  การผลิตสารเคมดีับเพลิง 
ข.  การบรรจุสารเคมดีับเพลิง 

 
2,000 
1,000 

121. การผลิตน้ําแขง็แหง 1,000 

 
 

 



-12- 
ลําดบัที ่ ประเภทการประกอบกิจการ คาธรรมเนียม  

(บาท/ป) 

122. การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอนัเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลงิ 
ก.  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
ข.  การสะสมดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไม
เพลิง 

 
 
2,000 
 
1,000 

123. การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 2,000 
124. การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศตัรูพืชหรือพาหะนําโรค  

ก.  การผลิต  การบรรจุ  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
ข.  การสะสมสารกําจัดศัตรพืูชหรือพาหะนําโรค  

 
5,000 
2,000 

125. การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
ก.  การผลิต  การบรรจุกาว 
ข.  การสะสมกาว 

 
5,000 
4,000 

ประเภทท่ี  13  กิจการอื่น ๆ 

126. การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอืน่ที่มีลกัษณะเดียวกันดวยเคร่ืองจักร 
ก.  มีแทนพิมพไมเกิน  2  แทน 
ข.  มีแทนพิมพเกนิ  2  แทน  ขึ้นไป 

 
1,000 
1,500 

127. การผลิต  การซอมเคร่ืองอเิลก็ทรอนิคส  เคร่ืองไฟฟา  อุปกรณ  อิเล็กทรอนิคส  
อุปกรณไฟฟา 
ก.  การผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิคส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ  อิเล็กทรอนิคส  
อุปกรณไฟฟา 
ข.  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิคส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ  อิเล็กทรอนิคส  
อุปกรณไฟฟา 

 
 
5,000 
 
300 

128. การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลงึ 1,000 
129. การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

ก.  การพิมพแบบ  พิมพเขียว 
ข.  การถายเอกสาร 

 
500 
500 

 
 
 
 
 
 



-13- 
ลําดบัที ่ ประเภทการประกอบกิจการ คาธรรมเนียม  

(บาท/ป) 

130. การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลว  หรือเหลอืใช 
ก.  พ้ืนท่ีประกอบกจิการไมเกิน  200  ตารางเมตร 
ข.  พ้ืนท่ีประกอบกจิการเกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 
ค.  พ้ืนท่ีประกอบกจิการเกิน  500  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,000  ตารางเมตร 
ง.  พ้ืนท่ีประกอบกิจการเกนิ  1,000  ตารางเมตร  ขึ้นไป 

 
200 
500 
1,000 
2,000 

131. การประกอบกิจการโกดงัสินคา 
ก.  พ้ืนท่ีประกอบกจิการไมเกิน  200  ตารางเมตร 
ข.  พ้ืนท่ีประกอบกจิการเกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 
ค.  พ้ืนท่ีประกอบกจิการเกิน  500  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,000  ตารางเมตร 
ง.  พ้ืนท่ีประกอบกิจการเกนิ  1,000  ตารางเมตร  ขึ้นไป 

 
200 
500 
1,000 
2,000 

132. การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 500 

133. การพิมพสีลงบนวัตถุทีไ่มใชส่ิงทอ 1,000 
134. การกอสราง 1,000 

 
 
 



    ส่วนท่ี  1 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

 
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................  

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้อรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ  ระบ.ุ.......................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ).................................................ผู้ขออนญุาต/ต่อใบอนุญาต 
             (............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  2 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 
 
 
 



    ส่วนท่ี  1 
แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................  

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้อรับใบแทนใบอนญุาต 
มีความประสงค์จะขอรบัใบแทนใบอนุญาต  เน่ืองจาก.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ......................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น 
ใบมอบอํานาจ(ในกรณีที่มกีารมอบอํานาจ) 
สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ).............................................. ผู้ขอรับใบแทนใบอนญุาต 
            (......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  2 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 


