
 หนา   ๑๐๐ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  วาดวยการควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ 

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการ 

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓   

มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลวังบาล   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังบาลและนายอําเภอหลมเกา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตําบลวงับาล  ตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลวังบาลแลว  เจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๑๐๑ 
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“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีทําให 

มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีทําให 

มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลวังบาล 

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

 (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน   

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการ 

ไมวาทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 
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(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวน  ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และ 

การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  ขนสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอยเปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน  ในสถานที่ 

จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

 (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว   

หนงัสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวน  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน  การผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวน  การผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช   

ยกเวน  ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน  ในสถานที่ 

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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 (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน  การผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง   

ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวน  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวน  การผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวน  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวน  การผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมา  ขึ้นไป 
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(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖) การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปน 

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ   

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอม  หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือ 

เครื่องกลดังกลาวดวย 

 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

 (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๖) การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม 

ดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓) การประดษิฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี   

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๘.๔) การอบไม 

 (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย   

วาดวยสถานพยาบาล 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๙.๒) การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการใน   

(๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่น  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนใด 

ทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต 

เปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสง  หรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวย  การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ใหอาหารท่ีมีวัตถปุระสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธอีื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น ๆ   

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

 (๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือ 

เจาะอวัยวะอื่น ๆ 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

 (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๕) การเจียรไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘) การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑) การผลิต  บรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ 

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖) การประดษิฐส่ิงของเครือ่งใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

 (๑๒.๘) การผลิต  สีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  สารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙) การกอสราง 

 (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลกัษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่นๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น 

จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล   

ไมนอยกวาหนึ่งพันเมตร  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมปีายหรือเครื่องหมายแสดงชดัเจน   

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 
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(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกจิการทีค่นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสมกับ 

คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติตําบล 

วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน   

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง   

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด  ๆ 

ท่ีเกดิจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย   

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตรุําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน 

และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนบัแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต 

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมกีารควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน 

ดังตอไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 
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(๓) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใชประกอบกิจการในกรณีท่ีมิไดเปนเจาของ 

กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบกิจการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคาร 

หรือที่ดินใหประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๕) หลักฐานสําคัญอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหนํามาแสดง 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขท่ีไดกําหนดไวใน  หมวด  ๒  หมวด  ๓  หรือหมวด  ๔   

ใหอยูในสภาวะอันดีอยูเสมอ  และทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน 

(๒) ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานท่ี  และตามกําหนด  วัน  เวลา  ท่ีไดรับอนุญาต 

(๓) ตองดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  ในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดเรียบรอย 

(๔) ตองดูแลรักษาสถานที่อยาใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุงหรือสัตวนําโรคอื่น ๆ 

(๕) ถาจะมีการเปล่ียนแปลงแกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

กอน 

(๖) ตองปฏิบัติการทุกอยาง  เพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนํา  ของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(๗) ตองยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือ  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที่/สถานประกอบการ  เครื่องมือเครื่องใช  ตลอดจนวิธีการ 

ประกอบการคานั้น  ไดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น  และพระอาทิตยตก  หรือ  ในเวลาทําการ   

เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

(๘) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังบาล  ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 
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ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลวังบาลเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลวังบาล 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารดุในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรอืปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบังคับนี้  หรือ 

เงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกีย่วกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรอืไมปฏิบัตติามขอบัญญตัินีต้องระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สมบูรณ  ศรีธรรม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงับาล 



คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

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

ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ............................................................................................................ 
อายุ...........ป สัญชาติ............. เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................................. 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.............................................................................. 
ถนน.........................................ตําบล............................จังหวัด............................................................................... 
โทรศัพท.................................................โทรสาร............................................... 
 
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 
 

๑. ชื่อสถานท่ีประกอบการ........................................................................................................................ 
ประกอบกิจการประเภท........................................................ลําดับท่ี................กําลังเครื่องจักร..................แรงมา 
จํานวนคนงาน..............คน 
 

๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.......................................................... 
ถนน...............................ตําบล.................อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท...................................... 
โทรสาร............................. อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี..................................................ตารางเมตร บริเวณสถาน 
ประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี................................................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถาน 
ประกอบการเปนของ...................................................................................................อาคารประกอบการเปนของ 
...............................................................................อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม ( ) กอสรางใหม ลักษณะของ 
อาคารประกอบการ..............................................เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาต 
ปลูกสรางอาคารประเภท..........................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ......................................... 
การพักคาของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ( ) มี ( ) ไมมี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  ดานเหนือ................................................................ 
ดานใต.................................................................... 
ดานตะวันออก........................................................ 
ดานตะวันตก.......................................................... 
 

๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา..............................น. ถึงเวลา..........................น. รวมวันละ............................. 
ชั่วโมง.................กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห....................................... 
 

๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 
๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.......................คน 
๔.๒ คนงานชาย....................................................คน  คนงานหญิง.......................................คน 
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ......................คน 
๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ...........คน 

รวม.................................คน 



๕. การผลิต 
๕.๑ ชื่อปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 
 
     วัตถุดิบ     ปริมาณการใช  (ตอป)                แหลงท่ีมา (ระบุบริษัท/ 

               หางรานของผูจําหนาย) 
 

๕.๑.๑ ...................................  ......................................      ......................................... 
๕.๑.๒ ..................................  ......................................      ......................................... 
๕.๑.๓ ..................................  ......................................     ......................................... 
๕.๑.๔ ..................................  ......................................     ......................................... 
๕.๑.๕ ..................................   ......................................     ......................................... 
 
๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย 
 

   ผลิตภัณฑ             ปริมาณการผลิต  (ตอป)        การจําหนาย (ระบุ 
                         สถานท่ีท่ีออกจําหนาย) 

๕.๒.๑ ..................................  ......................................     ......................................... 
๕.๒.๒ .................................   ......................................    ......................................... 
๕.๒.๓ .................................   ......................................     ......................................... 
๕.๒.๔ .................................   ......................................    ......................................... 
๕.๒.๕ .................................  ......................................    ......................................... 
 
๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได) (ถามี) 
 

วัตถุผลผลพลอยได     ปริมาณวัตถุผลพลอยได 
๕.๓.๑ ..........................................................................   ......................................... 
๕.๓.๒ .........................................................................   ......................................... 
๕.๓.๓ .........................................................................   ......................................... 
 
๕.๔ มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

(ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี) 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
๕.๕ การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุง 

คุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 



๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ 

กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 

๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุ ขนาด จํานวน) 

๗.๑............................................ขนาด................................จํานวน........................ 

๗.๒...........................................ขนาด................................จํานวน........................ 

๗.๓............................................ขนาด................................จํานวน........................ 

๗.๔............................................ขนาด................................จํานวน........................ 

 

๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

๙. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ี

พักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 

 

 

        ลงชื่อ......................................................................ผูยื่นคําขอ 

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

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

 

 



 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี......................เลขท่ี....................ป....................... 
 

อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ................................................อายุ....................ป 
สัญชาติ....................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.......................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี 
.................................................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................. 
หมูท่ี..............................ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด.....................................................โทรศัพท.............................................โทรสาร.................................... 
 

ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท........................................................ 
ลําดับท่ี ....................................... คาธรรมเนียม....................................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..................... 
เลขท่ี ...................................ลงวันท่ี............................เดือน.................................พ.ศ. .....................โดยใชชื่อ 
สถานประกอบการวา................................................................. พ้ืนท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร 
กําลังเครื่องจักร...........................................แรงมา จํานวนคนงาน......................................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี 
.......................................หมูท่ี..................................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................. 
ตําบล..............................................อําเภอ...................................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท.................................................โทรสาร................................................... 
 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
(๑).................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
(๒)................................................................................................................................. 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..................... เดือน..............................พ.ศ. ................. 
 

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

(ลงลายมือชื่อ)...................................................... 
     (.....................................................) 

  เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

   (มีตอดานหลัง) 



รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงาน

ทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ.............................................................................................. 

อายุ...........ป สัญชาติ............. เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................................. 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.............................................................................. 

ถนน.........................................ตําบล...................................จังหวัด........................................................................ 

โทรศัพท.................................................โทรสาร............................................... 

มีความประสงคยื่นขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 

 

๑. ชื่อสถานท่ีประกอบการ....................................................................................................................... 

ประกอบกิจการประเภท...............................................................ลําดับท่ี.....................................กําลังเครื่องจักร 

............................แรงมา จํานวนคนงาน..........................คน ใบอนุญาตฉบับเดิมเลขท่ี................./...................... 

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

หมดอายุวันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ................... 

 

๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.......................................................... 

ถนน...............................ตําบล.................อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท...................................... 

โทรสาร........................ อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.................................................ตารางเมตร บริเวณสถาน 

ประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี.................................................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถาน 

ประกอบการเปนของ...................................................................................................อาคารประกอบการเปนของ 

...............................................................................อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม ( ) กอสรางใหม ลักษณะของ 

อาคารประกอบการ..............................................เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาต 

ปลูกสรางอาคารประเภท...................................................................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ 

.....................................................การพักคาของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ( ) มี ( ) ไมมี 

 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  ดานเหนือ................................................................ 

ดานใต.................................................................... 

ดานตะวันออก........................................................ 

ดานตะวันตก.......................................................... 

 

๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา........................น. ถึงเวลา....................น. รวมวันละ............................ 

ชั่วโมง.................กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห....................................... 



๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 
๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ........................คน 
๔.๒ คนงานชาย...............................................คน  คนงานหญิง............................................คน 
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ........................คน 
๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ...........คน 

รวม.................................คน 
 

๕. การผลิต 
๕.๑ ชื่อปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 
 

     วัตถุดิบ             ปริมาณการใช  (ตอป)          แหลงท่ีมา (ระบุบริษัท/ 
        หางรานของผูจําหนาย 
 

๕.๑.๑ ...................................  ......................................          ......................................... 
๕.๑.๒ ..................................  ......................................          ......................................... 
๕.๑.๓ ..................................  ......................................          ......................................... 
๕.๑.๔ .................................. ......................................          ......................................... 
๕.๑.๕ .................................. ......................................          ......................................... 
 
๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย 
 

   ผลิตภัณฑ             ปริมาณการผลิต  (ตอป)                  การจําหนาย (ระบุ 
                      สถานท่ีท่ีออกจําหนาย) 
 

๕.๒.๑..................................   ......................................         ......................................... 
๕.๒.๒.................................   ......................................           ......................................... 
๕.๒.๓.................................  ......................................           ......................................... 
๕.๒.๔.................................  ......................................           ......................................... 
๕.๒.๕.................................  ......................................          ......................................... 
 

๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได) (ถามี) 
 

วัตถุผลผลพลอยได    ปริมาณวัตถุผลพลอยได 
 

๕.๓.๑..........................................................................   ......................................... 
๕.๓.๒.........................................................................  ......................................... 
๕.๓.๓.........................................................................  ......................................... 
 

๕.๔ มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ)  
(ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี) 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 



๕.๕ การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุง 

คุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 

๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ 

กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 

๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุ ขนาด จํานวน) 

๗.๑............................................ขนาด................................จํานวน........................ 

๗.๒...........................................ขนาด................................จํานวน........................ 

๗.๓............................................ขนาด................................จํานวน........................ 

๗.๔............................................ขนาด................................จํานวน........................ 

 

๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

๙. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

๑๐. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ัง 

ท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 

 

     ลงชื่อ......................................................................ผูยื่นคําขอ 

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

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



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

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

ขาพเจา........................................................................................................................ ผูไดรับใบอนุญาต 
� เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขท่ี................................ตรอก/ซอย....................................................... 

ถนน.......................................หมูท่ี.............ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต......................... 
จังหวัด.......................................................... 

� เปนนิติบุคคลประเภท ................................................................................................ .................... 
จดทะเบียนเม่ือ...............................................เลขทะเบียน..............................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี
........................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.....................................หมูท่ี........................... 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................... 
โดย.................................................................. ......................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอใบ
แทนใบอนุญาตอยูบานเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย............................ถนน.............................หมูท่ี.................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต.............................................................................................................. 
.....................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑ ขาพเจาไดรับใบอนุญาต................................................................................................................... 
เลขท่ี..................................................ลงวันท่ี.........................เดือน..........................................พ.ศ. ...................... 
ท่ีบานเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย................................ถนน..............................................หมูท่ี.....................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด…................................................ 
ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส.๓ เลขท่ี/ส.ค.๑ เลขท่ี........................................................ ...................................... 
เปนท่ีดินของ……..................................................................................................................................................... 
 

ขอ ๒ ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี............................................. 
เดือน..................................................พ.ศ. ........................................ 
 

ขอ ๓ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวคือ 
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต สูญหายของสถานีตํารวจแหง

ทองท่ีท่ีใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย 
(๒) ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน ใหแนบใบอนุญาตท่ีถูกทําลายหรือชํารุด

บางสวนนั้นมาดวย 
 
 

(ลายมือชื่อ)................................................................... 
   (................................................................) 

ผูขอรับใบแทนอนุญาต 



หมายเหตุ  (๑) ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 

 (๒) ใสเครื่องหมาย / ในชอง � หนาขอความท่ีตองการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

จะตองแจงใหผูขอรับใบแทนใบอนุญาตทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต หรือขยายเวลา              

ภายในวันท่ี..........................เดือน...............................................พ.ศ. ..................... 

 

ผูขอใบแทนใบอนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต......................................................... 

..............................เปนเงิน..............................................................บาท 

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี..............................ลงวันท่ี................เดือน.....................พ.ศ. .............. 

ออกใบแทนใบอนุญาตแลว เลมท่ี......................................ฉบับท่ี...........................................................

ลงวันท่ี.......................เดือน........................................ พ.ศ. ................................ 

 

 

(ลายมือชื่อ)................................................................... 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําขอแกไขรายการในใบอนุญาต 

 

เขียนท่ี………………………………………………… 

วันท่ี………. เดือน ………………… พ.ศ. ………….. 

 

ขาพเจา …………………………….…………………………… อายุ ……….. ป สัญชาติ ………………………… 

บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี ………………………………….……………… ออกให ณ ……………......………………………… 

อยูเลขท่ี …………………...............………………. ตรอก/ซอย ………………………….……………..………………………………… 

ถนน …………………………………… หมูท่ี …………… ตําบล/แขวง ………………………….……………...........………………… 

อําเภอ/เขต ………………………….........……………… จังหวัด ………………….....………………………………… 

โทรศัพท ……………….……… ขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ เลขท่ี …………........................… 

ในนามของ........................................................................................ (ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานท่ีผลิตหรือ

สถานท่ีนําเขา) อยูเลขท่ี ………....................………. ตรอก/ซอย ……..……...………………ถนน ……………...........………

หมูท่ี ……………ตําบล/แขวง ……….......……………… อําเภอ/เขต ……….......…………… จังหวัด …………....…………… 

โทรศัพท …………………………………………….. 

 

รายการท่ีขอแกไข ………….........................……………...........................……………………………... 

…………………………………………………………………………………………….…………….....................................................…

……………………………………………………………………………………………………….…………….............................................

........………………………………………………………………………………………………….……………...........................................

..........……………………………………………………………………………………………….……………............................................

.........………………………………………………………………………………………………….……………..........................................

...........……………………………………………………………………………………….……………....................................................

.…………………………………………………………………………………………………….……………...............................................

......………………………………………………………………………………………….…………….....................................................

……………………………………………………………………………………….…………….....................................................………

………………………………………………………………………………………….…………….....................................................…… 

 

 

(ลายมือชื่อ) ………………………………….... ผูยื่นคําขอ 

 

 

 

 

 



คํารองบอกเลิกกิจการ 

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. อายุ.........................ป 

สัญชาติ......................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี � - ���� - ����� - �� - � 

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

แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ....................................เทศบาล/อบต...................................... 

จังหวัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท................................................................................ 

 

ไดรับ � ใบอนุญาต จัดตั้ง/ประกอบกิจการเลมท่ี................เลขท่ี...............ป..................ประเภทกิจการ

......................................................................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา…....................................................... 

สถานท่ีตั้งเลขท่ี..................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................... 

แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ....................................เทศบาล/อบต.......................................... 

จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท....................................................... 

 

ขอแจงเลิกดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตั้งแตวันท่ี............เดือน..............................พ.ศ............. 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. ใบอนุญาต จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

� ๒. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ 

� ๓. ใบแทนใบอนุญาต จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

� ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 

� ๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

� ๖. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอเลิกดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล) 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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



๒ 
 

เอกสารแนบทาย  ๒ 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ .ศ. ๒๕๕๖ 

ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียม

(บาท) 
๑ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
๑.๑ กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน 
๑.๑.๑  การเลี้ยงสุนัข มา โค กระบือ  
         (ก) ตั้งแต  ๑๐ - ๒๐ ตัว 
         (ข) ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 
๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร 
         (ก) ตั้งแต  ๑๐ - ๒๐ ตัว 
         (ข) ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 
๑.๑.๓ การเลี้ยง เปด หาน 
         (ก) ตั้งแต  ๑๐๐ - ๒๐๐ ตัว 
         (ข) ตั้งแต  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป 
๑.๑.๔ การเลี้ยงไก 
         (ก) ตั้งแต  ๑๐๐ - ๒๐๐ ตัว 
         (ข) ตั้งแต  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป 
๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  สัตวน้ํา หรือแมลง 

 
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 ๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
         (ก) ตั้งแตไมเกิน  ๑๐ ตัว 
         (ข) ตั้งแต  ๑๑ - ๓๐  ตัว 
         (ค) ตั้งแต  ๓๑ ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น 
ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม 
หรือไมก็ตาม 

๒๐๐ 

๒ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
๒.๑ การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย 
ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
         (ก) ใชเครื่องจักร 
         (ข) ไมใชเครื่องจักร 

 
 
 

๕๐๐ 
๕๐ 

 ๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก ๑๐๐ 
 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑๐๐ 
 ๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๑๐๐ 
 ๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 
๒๐๐ 



๓ 
 

ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย กระดูก

สัตว เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสตัว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

 ๒.๖.๑   ใชเครื่องจักร 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต   ๑๐๐   ตารางเมตรข้ึนไป  

         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๑๐๐   ตารางเมตร 

 ๒.๖.๒   ไมใชเครื่องจักร 

 

 

 

๑๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 ๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ

การกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  

เพ่ือเปนอาหารสัตว เชน โรงงานทําอาหารสัตว 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต   ๒๐๐   ตารางเมตรข้ึนไป  

         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐   ตารางเมตร 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

 ๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๑๐๐ 

๓ 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร   เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม 

 

๓๐๐ 

 ๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา 

เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

๒๐๐ 

 ๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑๐๐ 

 ๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 

 ๓.๕ การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร 

จากสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย 

ในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑๐๐ 

 ๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑๐๐ 

 ๓.๗ การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 

         (ก) เสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน 

         (ข) ขนมจีน เตาฮวย 

         (ค) เตาหู  เก้ียมอ๋ี 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 ๓ .๘  การผลิตแบะแซ ๒๐๐ 



๔ 
 

 

ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
         (ก) ใชเครื่องจักร 
         (ข) ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ  
ขนมเปยะ 
         (ก) ใชเครื่องจักร 
         (ข) ไมใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๓.๑๑ การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑๐๐ 

 ๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิด 
ตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใดยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
         (ก) ใชเครื่องจักร 
         (ข) ไมใชเครื่องจักร 

 
 
 

๓๐๐ 
๑๐๐ 

 ๓.๑๓ การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล ๒๐๐ 
 ๓.๑๔ การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๒๐๐ 
 ๓.๑๕ การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู ๓๐๐ 
 ๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๑๐๐ 
 ๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๓๐๐ 
 ๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 

         (ก) การผลิตน้ํากลั่น 
         (ข) การผลิตน้ําบริโภค 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 

 ๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
         (ก) ใชเครื่องจักร 
         (ข) ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๒๐๐ 
 ๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน ๒๐๐ 
 ๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร ๕๐๐ 

 



๕ 
 

ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง   ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร   
และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐   ตารางเมตร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต   
๕ แรงมาข้ึนไป 
         (ก) กําลังเครื่องจักร  ๕ -๑๐   แรงมา 
         (ข) กําลังเครื่องจักร   ๑๐   แรงมาข้ึนไป 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๔ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง 
๔.๑ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐   ตารางเมตร 

 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางตาง ๆ 

๓๐๐ 

 ๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๒๐๐ 
 ๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๓๐๐ 
 ๔.๕ การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ๓๐๐ 
๕ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 
๓๐๐ 

 ๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๓๐๐ 
 ๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 
๑,๐๐๐ 

 ๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร 
         (ก) ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๒๕  แรงมาข้ึนไป 
         (ข) ใชเครื่องจักร  ต่ํากวา ๒๕   แรงมา 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๕.๕ การผลิตยาสูบ 
         (ก) ใชเครื่องจักร 
         (ข) ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 
 ๕.๗ การผลิต การสะสมปุย 

   ๕.๗.๑ ผลิตปุย 
   ๕.๗.๒ สะสมปุย     
         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐   ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 



๖ 
 

ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
 ๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง ๓๐๐ 
๖ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือ 
เครื่องใชตาง ๆ 
         (ก) ใชเครื่องจักร 
         (ข) ไมใชเครื่องจักร 

 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๖.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวน 
กิจการใน ๖.๑ 

๓๐๐ 

 ๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด  
การอัดโลหะ ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 

๓๐๐ 

 ๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม    
นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 

๒๐๐ 

 ๖.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด  
ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 
         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐   ตารางเมตร 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร ๑,๐๐๐ 
๗ 
 

กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
๗.๑ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสาร 
กันสนิมยานยนต 
         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตร ข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐   ตารางเมตร  

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
         (ก) สถานประกอบการ พ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) สถานประกอบการ พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๑๐๐   ตารางเมตร 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 
๓๐๐ 

 ๗.๔ การลาง การอัดฉีดยานยนต ๒๐๐ 
 ๗.๕ การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ ๑๐๐ 
 ๗.๖ การปะ การเชื่อมยาง 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตร ข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐   ตารางเมตร 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 ๗.๗ การอัดผาเบรก ผาคลัตช ๒๐๐ 



๗ 
 

ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๘ 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ 

 

๕๐๐ 

 ๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว 

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตร ข้ึนไป 

         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐   ตารางเมตร 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 ๘.๓ การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  

การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตร ข้ึนไป 

         (ข) พ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๐-๒๐๐ ตารางเมตร 

         (ค) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๑๐๐   ตารางเมตรลงมา 

 

 

๑,๐๐๐ 

๘๐๐ 

๕๐๐ 

 ๘.๔ การอบไม ๒๐๐ 

 ๘.๕ การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 

 ๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตร ข้ึนไป 

         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐   ตารางเมตร 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 ๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตร ข้ึนไป 

         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐   ตารางเมตร 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 ๘.๘ การเผาถาน หรือการสะสมถาน 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตร ข้ึนไป 

         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐   ตารางเมตร 

 

 

๑๐๐ 

๙ 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

๙.๑ การประกอบกิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ 

 

๑,๕๐๐ 

 ๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ 

 ๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตร ข้ึนไป 

         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐   ตารางเมตร 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 ๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

         (ก) จํานวนไมเกิน  ๒๐  หอง 

         (ข) ตั้งแต  ๒๑ - ๗๐  หอง 

         (ค) ตั้งแต ๗๑  หอง ข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 



๘ 
 

 

ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๙.๕ การประกอบการกิจการหอพัก บานเชา อาคารชุดใหเชา หองเชา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
  ๙.๕.๑  กรณีนับเปนหอง 
         (ก) ตั้งแตไมเกิน  ๑๐  หอง 
         (ข) ตั้งแต  ๑๑ - ๓๐  หอง 
         (ค) ตั้งแต ๓๑ - ๕๐ หอง  
         (ง) ตั้งแต ๕๑  หองข้ึนไป 
  ๙.๕.๒ กรณีเปนหลัง คิดหลังละตามพ้ืนท่ี ดังนี้ 
         (ก) พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา หลังละ 
         (ข) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๑๐๐ - ๔๐๐ ตารางวา 
         (ค) พ้ืนท่ีตั้งแต ๔๐๐ ตารางวาข้ึนไป 

 
 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 
 ๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร  

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๓๐๐ 
 ๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือ 

การเลนอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๕๐๐ 

 ๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยู 
ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑๐๐ 

 ๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุม 
ทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงค การบริหารรางกาย หรือ 
โดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล 

 
๕๐๐ 

 

 ๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 
         (ก) สวนสนุก 
         (ข) ตูเกม หรือเครื่องเลนเกม เครื่องละ  

 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 ๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐ 
 ๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  

การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 
๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือ เจาะอวัยวะอ่ืน ๆ 
         (ก) การสักผิวหนัง 
         (ข) การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๆ 

 
๔๐๐ 
๒๐๐ 

 ๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน ๒๐๐ 



๙ 
 

ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑๐ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

 
๓๐๐ 

 ๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน ๒๐๐ 
 ๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
 ๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
 ๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 

         (ก) จํานวน  ๕ - ๑๐   เครื่อง 
         (ข) จํานวน ๑๑ - ๒๐  เครื่อง  
         (ค) จํานวน ๒๑  เครื่องข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐ 
 ๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

         (ก) พ้ืนท่ี ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
         (ข) พ้ืนท่ี ตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๐.๘ การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐ 
๑๑ 

 
กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
         (ก) ใชเครื่องจักร 
         (ข) ไมใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
 ๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

         (ก) ใชเครื่องจักร 
         (ข) ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
         (ก) ไมเกิน  ๕๐๐๐ กิโลกรัม 
         (ข) ตั้งแต  ๕๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

         (ก) ไมเกิน ๕ เครื่อง 
         (ข) ๖ - ๑๕  เครื่อง 
         (ค) ตั้งแต ๑๕ เครื่อง ข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๓๐๐ 
 ๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา

หินปูน 
๕๐๐ 

 ๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ
สวนผสม เชนผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง  
ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 

๕๐๐ 



๑๐ 
 

ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๕๐๐ 
 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๕๐๐ 

 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕๐๐ 
๑๒ 

 
กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี 
๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 
หรือสารตัวทําละลาย 

 
๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
   ๑๒.๒.๑ การผลิต  บรรจุ  ขนสง 
   ๑๒.๒.๒ การสะสม 
         (ก) สะสมนอยกวา ๕๐๐ ลิตร 
         (ข) ตั้งแต ๕๐๐ – ๒๐๐๐ ลิตร 
         (ค) มากกวา ๒๐๐๐ ลิตร ข้ึนไป 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
         (ก) นอยกวา ๑๐๐ ตารางเมตร 
         (ข) ๑๐๑ - ๓๐๐  ตารางเมตร 
         (ค) มากกวา  ๓๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
         (ก) พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๓๐๐  ตารางเมตร 
         (ข) พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐  ตารางเมตร ข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗.๑ แหงเทศบัญญัติการควบคุม 
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑   

๕๐๐ 

 ๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
         (ก) พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 
         (ข) พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐  ตารางเมตร ข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๒.๗ การโม การบดชัน 
         (ก) ใชเครื่องจักร 
         (ข) ไมใชเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๒.๘ การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี ๕๐๐ 
 ๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีนอยกวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๓๐๐ 



๑๑ 
 

ลําดับท่ี กิจการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๑๒.๑๑ การผลิต การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ 
 ๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๕๐๐ 
 ๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี   

อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
         (ก) ขายเฉพาะเทศกาล 

๕๐๐ 
 

๒๐๐ 
 ๑๒ .๑๕  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๕๐๐ 
 ๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ

พาหะนําโรค 
๕๐๐ 

 ๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑๓ 
 

กิจการอ่ืน ๆ 
๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย 
เครื่องจักร 
         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 
         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒๐๐ 
 ๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ๒๐๐ 
 ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 

         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา 
         (ก) พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
         (ข) พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
         (ก) ใชเครื่องจักร 
         (ข) ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๒๐๐ 
 


