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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 



เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 
 

********************** 
หลักการ 

 
เนื่องด้วย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.

2551 ประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกิจการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ 5/2538 ซึ่งได้ถูกยกเลิกตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2558  จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม เรื่องกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551  
 

เหตุผล 
 

ด้วย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา  
๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา  ๖๕ ได้
ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ก าหนดประเภทของกิจการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในท้องถิ่น และ ก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ส าหรับกิจการทีมีการควบคุม ประกอบกับ มาตรา  ๗๑ มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.2552 ให้อํานาจ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามในการตราข้อบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  จึง
จําเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล นี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-๑- 

 



 
ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
………………………………. 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามว่าด้วยการควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑ มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.2552 ประกอบกับ มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  
๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามโดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม และนายอําเภอจุน  จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม เรื่อง การควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
              ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย   ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551  

ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย   

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 “ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้ง  ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้ 

 “การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม   การเกษตร  
การผลิต  หรือให้บริการใดๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

 
 
 
 
 
 
 

-๒- 
 
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลห้วยยางขาม  
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการสัตวเ์ลี้ยง 

(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ ทุกชนิด  



                  (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจ อ่ืน อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือให้
ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู  หรือค่าบริการ  ในทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

2.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์   
(๑) การฆ่าหรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือขายในตลาด   
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์   

               (๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกหรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 

     (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์
หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

(6) การผลิต โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจ ุ สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

 (๗) การผลิต แปรรูป สะสมหรือล้างครั่ง 
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ

ขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
             (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว น้ําจิ้ม หรือซอส
ปรุงรสชนิดต่างๆ 

                 (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า ปลา
ส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ื นๆที่คล้ายคลึง
กัน 

             (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 
             (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน 
ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

                 (๕) ) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
             (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี 
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 

       (๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือ ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
   (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง  จันทร์อับ  ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ  

             (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
            
 
 

-๓- 
 
              (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม 
และผลิตภัณฑ์เนยผสม  

                 (๑๑) การผลิตไอศกรีม   
                 (๑๒) การค่ัว สะสมหรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
      (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 

             (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก 
น้ําตาลหมาก 

    (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
    (๑๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 

             (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆบรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

    (๑8) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 



                 (๑๙) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรสหรือสารปรุงแต่งอาหาร 
             (๒๐) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 

    (๒๑) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุ แบะแซ  
    (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 

                 (๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล   
             (๑๔) การผลิต  ผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
             (๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 

                 (๑๖) การค่ัวกาแฟ 
                 (๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
                 (๑๘) การผลิตผงชูรส 

             (๑๙) การผลิตน้ํากลั่นน้ําบริโภค 
                 (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการบริโภคในครัวเรือน 
                 (๒๑) การตาก  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ 
                 (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
     (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 

             (๒4) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

(๑) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
(๓) การผลิต บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
(๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
(๕) การผลิต ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ 

           
 

-๔- 
 
  ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

(๑) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
(๒) การล้าง อบ รม  หรือสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิตหรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาค ู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกัน 
(๔) การสีข้าว การนวดด้วยเครื่องจักรหรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆก็ตาม 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   
(๗) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
(๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด               

๖. กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
(๒)  การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (๑) 

               (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซหรือ
ไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (๑)  
               (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมี่ยม  นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (๑)  
               (๕)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (๑)  

     (๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก   หรือล้างแร่ 



๗. กิจการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

(๒) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๓)  การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย 

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(๕) การล้าง  ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(๖)  การผลิต  สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอร์รี่ 
(๗)  การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
(๘)  การผลิต ซ่อม ประกอบหรืออัดผ้าเบรค  ผ้าคลัตซ์ 
(๙)  การสะสม การซ่อมเครื่องกล หรือเครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน

ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
 
 
 
 
 

-๕- 
 

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
    (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 

                     (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
                (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย  
ชานอ้อย 

 (๔) การอบไม้ 
 (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
 (๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
 (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ   
 (๘) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
      (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
                   (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราวสําหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
                   (6) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืนในท านอง
เดียวกัน 

    (7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
                   (8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง รองเง็ง  ดิสโก้เธค  คาราโอเกะ  หรือตู้
เพลงหรือการแสดงอื่นๆ  ในท านองเดียวกัน 



                   (9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
        (10) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่นๆในท านองเดียวกัน 
                  (๑1) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑2) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
              (๑3) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก   

                  (๑4) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
(๑5) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์                  
 
 
 
 
 
 
 

-๖- 
 
(๑6)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
(๑7)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม  
(๑8) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

               (๑9) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ           
               (20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ           
               (21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว        

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   
(๑) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก   
(๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
(๓) การปั่นฝ้าย  นุ่น ใยสังเคราะหด์้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บ ปักผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร 
(6) การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออ่ืนๆ 
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ       

๑๑. กิจการเกี่ยวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย 
ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 (2) 
(๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม   
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย 



(๑๑)  การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(5) 

๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและสารเคมีต่างๆ 
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ สารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต  สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
(๓) การผลิต  สะสม  กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
 
 
 
 

-๗- 
 
(๔) การผลิต  การสะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
 (๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7 (1) 
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   เบเกอร์ไลท์     
    หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๗) การโม่  สะสมหรือบดชัน 
(๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
(๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร ์

                    (๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
        (๑๑)  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

           (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
      (๑๔)  การผลิต  การสะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต  
              ดอกไม้เพลิง 

                    (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
                (๑๖)  การผลิต  สะสม บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

(๑๗) การผลิต  สะสมหรือบรรจุกาว 
๑๓. กิจการอื่น ๆ   

(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนทีม่ีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของทีช่ํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

                   (๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ 
                         ใหม่ 

(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
(10) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 



ข้อ  ๖  เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการตาม
ประเภทที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
ใบอนุญาตที่แนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  
 
 
 

-๘- 
 

ข้อ  ๗  ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้าจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่ตั้งจะต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ้ืนทําด้วยวัตถุถาวร    
ทําความสะอาดง่าย 

(๒) จัดให้มีระบบการระบายน้ําทิ้งและหรือระบบบําบัดน้ําเสียอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ 

(๓) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๔) จัดให้มีระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  การกําจัดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่

ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๕)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและระบบการป้องกันอุบัติเหตุอัคคีภัย 
(๖) จัดให้มีห้องน้ํา  ห้องส้วม  จํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๗) จัดให้มีระบบป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็น  “อาหาร” 
(๘) จัดให้มีน้ําใช้ที่สะอาด  โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร 
(๙) จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และสถานที่ให้ถูกต้องด้วย

สุขลักษณะ                            
                  (๑๐) จัดให้มีการป้องกัน  กลิ่น  เสียง  แสง  รังสี  ความสั่นสะเทือน  สิ่งมีพิษ  ฝุ่นละออง  เขม่า
เถ้า มูลหรือสิ่งอื่นใดๆ  ซึ่งอาจเป็นเหตุรําคาญ 
                  (๑๑) การปฏิบัติอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
  ข้อ ๘  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ ๖ จะต้องยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๙  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันผู้ขอรับใบอนุญาตงดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในข้อ ๗ เพียงเท่าที่เห็นสมควร หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเพ่ือให้เหมาะแก่การค้าซึ่งให้ควบคุมก็ได้   

ข้อ ๑๐  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฎิบัติการครบถ้วนตาม
ความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็ให้ออก
ใบอนุญาตให้ตามแบบที่กําหนดภายในสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๑  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัติ จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าวัตถุแห่งการค้า
นั้นจักใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง และสัตว์พาหะนําโรค 

(๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่เป็นที่เพาะพันธุ์แมลง และ
สัตว์พาหะนําโรคได้ และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(๓)  ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไขหรือเพ่ิมเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
 
 
 
 



-๙- 
 
(๔)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควรเมื่อ
ได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

(๕)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ 
ข้อบัญญัติ และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

ข้อ  ๑๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๖  จะต้องนําสําเนาหลักฐาน  ดังต่อไปนี้มา
แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

          (๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติ

บุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(๔) หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บันทึกรายงานการ

ทําประชาวิจารณ์ (กรณีกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน) 
ข้อ  ๑๓  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต

พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตาม  ข้อ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันวัน นับแต่วันที่ได้
รับคําขอตามข้อ  ๘  และหลักฐานตามข้อ  ๑๒  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเป็น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จําเป็นแต่ละครั้ง  ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ขยายเวลาได้แล้วนั้น 
  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมาขอรับใบอนุญาต  ภายในสิบห้าวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์            

ข้อ  ๑๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทใดที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าเช่นนั้นต่อไป  จะต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนด
สามสิบวันก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาต  เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้อง
ชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบ ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๐  และขอต่อใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ จะต้องชําระค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  หรือ
วันที่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 

ผู้ประกอบกิจการค้าที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตรายใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรค
หนึ่งจะต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่จะได้บอกเลิกการ
ดําเนินกิจการก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 

 
 
 

-๑๐- 
 
ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้สําหรับกิจการค้าประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แห่งเดียว ถ้าประกอบ

กิจการค้าซ่ึงกําหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มี
อัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว  ประเภทอ่ืนให้เรียกเก็บเพียงก่ึงอัตรา 



ข้อ ๑๖  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  

ข้อ ๑๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคําร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๘ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า  จะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ                           

ข้อ ๑๙ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นบัแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุด 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  และวิธีการตามข้อ  ๘  และข้อ ๑๒ โดย

อนุโลม  และให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
ข้อ  ๒๐  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ กอ. ๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ กอ. ๒ 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.๓ 
(๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ  กอ. ๔                        
ข้อ  ๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้   

หรือตามบทแห่งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งใหแ้ก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรือไม่ปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณี  ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมี
เหตุที่จะต้องสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  หรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ 
การไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้  

ข้อ  ๒๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการค้าท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

 
 
 

-๑๑- 
 
ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามบท

กําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อนวันใช้
ข้อบัญญัตินี้ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติแล้ว  แต่เมื่อใบอนุญาต
ดังกล่าวสิ้นอายุ และผู้นั้นยังคงประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไปผู้นั้นจะต้องมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้ก่อนการดําเนินการ 

ข้อ ๒๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และ
ให้มีอํานาจออก  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง    เมื่อประกาศแล้วให้ใช้บังคับได้  เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติตําบลนี้ 



 
                    ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
                                             (ลงนาม)      ว่าที่ร้อยตรี       

                                        (เสถียร  เวียงลอ) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

 
          
          เห็นชอบ 

 
(ลงนาม)         
              ( นายเทวา  ปัญญาบุญ ) 
                   นายอําเภอจุน      
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 

-๑๒- 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559  

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  

1.1 การเพาะพันธุ์ เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ ทุกชนิด  
 ก.กิจการไม่เป็นลักษณะฟาร์ม  
 1. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  
 ก.เกิน  ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐  ตัว 50 
 ข.เกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว  80 
 ค.เกินกว่า ๔๐ ตัว ขึ้นไป 150 
  ๒. การเลี้ยงสุกร  
 ก.เกิน  ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐  ตัว 50 
 ข.เกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว  80 



 ค.เกินกว่า ๔๐ ตัว ขึ้นไป 150 
 ๓ .การเลี้ยงแพะแกะ  
 ก.เกิน  ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐  ตัว 50 
 ข.เกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว  80 
 ค.เกินกว่า ๔๐ ตัว ขึ้นไป 150 
 4.การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นก  
 ก.เกิน  ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐  ตัว                                                                                         ๕๐ 
 ข.เกิน  ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว  ๑๐๐ 
 ค.เกินกว่า ๕๐๐ ตัว ขึ้นไป ๒๐๐ 
 ๕.การเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก  ๑.๑  -  ๑.๔  
 ก.เกิน  ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐  ตัว                                                                                         ๕๐ 
 ข.เกิน  ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว  ๑๐๐ 
 ค.เกินกว่า ๕๐๐ ตัว ขึ้นไป ๒๐๐ 
 ข.กิจการเป็นลักษณะฟาร์ม 500 

 
  
 
 
 
 
 

-๑๓- 
 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  

1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการนั้น  ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 

500 

2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์    
2.1 การฆ่าหรือช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร        

เร่ขาย  หรือขายในตลาด   
500 

2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์   2,000 
2.3 การสะสมเขาสัตว์  กระดูกหรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 1,000 
2.4  การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 

 
500 

2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากเปลือกกระดอง 
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก 
เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

1,000 

2.6 การผลิต โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดต่อ
สัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหาร
สัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

2,000 



2.7 การผลิต แปรรูป สะสมหรือล้างครั่ง 200 
3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่

จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

 

3.1  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ 
เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

1,000 

3.2  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จาก สัตว์ ได้แก่ 
ปลาร้า ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก 
กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่
คล้ายคลึงกัน 

500 

3.3  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก 
ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 

1,000 

 
 
 

-๑๔- 
 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี(บาท) 

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

 

3.4  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์ โดยการตาก 
บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือ
วิธีอ่ืนใด 

500 

3.5 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ลูกชิ้น 500 
3.6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย 

เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึง
กัน 

300 

3.7 
 

การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือ ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่
คล้ายคลึงกัน 

500 

3.8 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง  จันทร์อับ  ขนมเปี๊ยะ ขนมอบ
อ่ืนๆ  

500 

3.9 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 500 
3.10 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์

เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
500 

3.11 การผลิตไอศกรีม   500 
3.12 การค่ัว สะสมหรือแบ่งบรรจุกาแฟ 500 
3.13 ก   การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม

ชนิดผงอ่ืนๆ 
500 

3.14 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา เบียร์ ไวน์ 
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลหมาก 

 

     ก.กิจการที่มีกําลังผลิต ไม่เกิน 1,000 ต่อปี 500 
     ข.กิจการที่มีกําลังผลิต เกิน 1,000 ต่อปี 1,000 



3.15 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัติโนมัติ
(ยกเว้นเครื่องจําหน่ายอัติโนมัติของหมู่บ้าน/ของรัฐ) 

500 

3.16 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 2,000 
3.17 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ํา

จากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆบรรจุกระป๋อง ขวดหรือ
ภาชนะอ่ืนใด 

3,000 

3.18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 

3,000 

 
 

-๑๕- 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี(บาท) 

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

 

3.19  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรสหรือสารปรุงแต่งอาหาร 3,000 
3.20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม  2,000 
3.21 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ แบะแซ 2,000 
3.22 
 

การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 3,000 

3.23 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  2,000 
3.24 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 2,000 

4 
 
 

กิ จ ก า ร ที่ เ กี่ ย ว กั บย า   เ วชภัณ ฑ์   อุ ป ก ร ณ์ ก า ร แพทย์  
เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

 

4.1 การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 2,000 
4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง 

รวมทัง้สบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
2,000 

4.3 การผลิต บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 2,000 
4.4 การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

 
2,000 

4.5 การผลิต ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาดต่างๆ 

2,000 

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
๕ 

 

5.1 การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 2,000 
5.2 การล้าง อบ รม  หรือสะสมยางดิบ 2,000 
5.3 การผลิตหรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช 

หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
2,000 

 
 
 
 



 
 
 
 

-๑๖- 
 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

๕ 
 

5.4 การสีข้าว การนวดด้วยเครื่องจักรหรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ     
ก็ตาม 

 

 ก. การสีข้าวด้วยเครื่องจักร (ยกเว้นโรงสีข้าวชุมชน)  
 - ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 300 

 - ใช้เครื่องจักรกว่า๑๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 500 
 - ใช้เครื่องจักรกว่า ๒๐ แรงม้าข้ึนไป 5,000 
       ข. รถนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 1,000 

5.5 การผลิตยาสูบ  
 ก. แบบโรงงาน 5,000 
       ข. แบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 300 

5.6 การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   2,000 
 5.7 การผลิต  การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 2,000 

5.8 การผลิตเส้นใยจากพืช 1,000 
5.9 การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก 

อ้อย ข้าวโพด ลําไย แก้วมังกร             
1,000 

6 กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
6.1 การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง 

ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
3,000 

6.2 การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้น 
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

3,000 

6.3 การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักร  หรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  
๖.๑ 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๗- 



 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
6 กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่  

6.4 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก  โครเมี่ยม  นิกเกิล
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖.๑  

2,000 

6.5 การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

2,000 

6.6 การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก   หรือล้างแร่ 3,000 
  7 กิจการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
7.1 การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  

 ก.การต่อ  การประกอบ 1,000 
 ข. การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม 1,500 
 ค. การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม  (ร้านขนาด

เล็ก) 
500 

7.2 การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 3,000 
7.3 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ

ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยาน
ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

1,000 

7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมี
ไว้บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

2,000 

7.5 การล้าง  ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 1,000 
 7.6 การผลิต  สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอร์รี่ 500 

7.7 การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 500 
7.8 การผลิต ซ่อม ประกอบหรืออัดผ้าเบรค  ผ้าคลัตซ์ 1,000 
7.9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล หรือเครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
1,000 

8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ 2,000 
8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 500 

 
 
 
 
 

-๑๘- 
 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  

8.3 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

500 



8.4 การอบไม้ 1,000 
8.5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 1,000 

 8.6 การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย
กระดาษ 

1,000 

8.7 การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ   1,000 
8.8 การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 500 
9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  

9.1 การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

500 

9.2 การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 3,000 
9.3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่

ได้รับใบอนุญาตใน ๙ .๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

500 

9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ .๑ หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

500 

9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือ
ให้บริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทนหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

1,000 

 9.6 การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

 

          -มีห้องตั้งแต่  ๑๐๐ ห้องข้ึนไป 4,000 
          -มีห้องตั้งแต่ ๕๐ ห้องข้ึนไป แต่ไม่ถึง ๑๐๐  ห้อง 3,000 
        - มีห้องตั้งแต่ ๒๐ ห้องข้ึนไป แต่ไม่ถึง  ๕๐  ห้อง 2,000 
         -มีห้องไม่ถึง  ๒๐  ห้อง 1,000 

9.7 กา  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500 
 
 
 
 
 
 

-๑๙- 
 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  

9.8 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง รองเง็ง  ดิสโก้
เธค คาราโอเกะ  หรือตู้เพลงหรือการแสดงอ่ืนๆ  ในท านองเดียวกัน 

500 

9.9 การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในท านอง
เดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 

1,000 

9.10 การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่น
อ่ืนๆในท านองเดียวกัน 

1,000 

9.11 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน  



บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
            - สถานที่ปรับอากาศ   300 
             -สถานที่ไม่ปรับอากาศ   200 

9.12  การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 1,000 
9.13 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก   500 
9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 500 
9.15 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 500 
9.16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  2,000 
9.17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
2,000 

9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกาย 

1,000 

9.19 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ ยงและดูแลเด็กที่บ้ านของ
ผู้รับบริการ 

1,000 

9.20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 1,000 
9.21 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับ

ฝากสัตว์ชั่วคราว        
1,000 

10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ    
10.1 การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่

กระตุก   
500 

10.2 การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 500 
10.3 การปั่นฝ้าย  นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 

 
500 

10.4 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
 

500 

10.5 การเย็บ ปักผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร 500 
 
 
 

-๒๐- 
 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ    

10.6 การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออ่ืนๆ  500 
10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 500 
10.8 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น 500 
  11 กิจการเกี่ยวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 1,000 
11.2 การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 2,000 
11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุ

ที่คล้ายคลึง 
500 

11.4 การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการ
ขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

 



ใบอนุญาตใน 11.2 
          -.ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 1,000 
           -เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 2,000 

11.5 การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 

2,000 

11.6 การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

1,000 

11.7 การผลิตชอล์ก  ปูนปาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผา
หินปูน 

2,000 

11.8 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม   

2,000 

11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 3,000 
11.10 การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย 1,000 
11.11 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 1,000 
11.12 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน 

หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.5 
1,000 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและ
สารเคมีต่างๆ 

 

12.1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ สาร
ตัวทําละลาย 

 

3,000 

12.2 การผลิต  บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 3,000 
 

-๒๑- 
 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและ

สารเคมีต่างๆ 
 

  ก.การสะสม การขนส่งก๊าซ   
 - จํานวนสะสมไม่เกิน ๑๐ ถัง 200 
  - จํานวนสะสมตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่เกิน ๒๐ ถัง 300 

  - จํานวนสะสมเกิน ๒๐ ถัง 1,000 
 ข.ปั๊มก๊าซ 2,000 

12.3 การผลิต  กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
  ก.การสะสม การขนส่ง  
  - จํานวนสะสมหรือขนส่งไม่เกิน ๖๐๐ ลิตร 300 
 - จํานวนสะสมหรือขนส่งตั้งแต่ ๖๐๐ - ๑,๐๐๐ ลิตร 1,000 
 - จํานวนสะสมหรือขนส่งเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป 2,000 

12.4 ๑ การผลิต  การสะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 3,000 
12.5 การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7.1 3,000 
 12.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก 

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
3,000 



 12.7 การโม่  สะสมหรือบดชัน 1,000 

12.8 การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 3,000 

12.9 การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร ์ 2,000 

12.10 การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

1,000 

12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 3,000 

12.12 การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 3,000 

12.13 การผลิตน้ําแข็งแห้ง 3,000 

12.14 การผลิต  การสะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิต ดอกไม้เพลิง 

3,000 

12.15 การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 3,000 

12.16 การผลิต  สะสม บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 500 

 
 
 
 

-๒๒- 
 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและ

สารเคมีต่างๆ 
 

12.17 การผลิต  สะสมหรือบรรจุกาว 3,000 
13 กิจการอื่น ๆ    

13.1  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 1,000 
 13.2 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลค    

โทรนิค  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
3,000 

     ก . ซ่ อ ม เ ค รื่ อ ง อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์  เ ค รื่ อ ง ไฟ ฟ้ า  อุ ปก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า  

500 

13.3 การผลิตเทียน  หรือเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000 
13.4 การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 300 
13.5 การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 500 
13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 1,000 
13.7     การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่

หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
1,000 

13.8 ๑  การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 500 
13.9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 500 
13.10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 1,000 

13.11 การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน า
โรค 

500 



13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 1,000 

13.13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 2,000 

 
 

กิจการดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ถืออยู่ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม  
1.กิจการที่เป็นศูนย์ทดลองหรือเพื่อการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร 
2.กิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มโอท็อป  

 
 
 
 

 
 
 

-๒๓- 
 

               แบบ กอ.๑ 
ค าขอรับใบอนุญาต 

   ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เลขที่รับ.........        เลขที่........ 
      เขียนที่......องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม....... 
      วันที่............เดือน........................พ.ศ........................ 
 ข้าพเจ้า...................................................อายุ.....................ปี    สัญชาต.ิ.............................................. 

บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่.......................ตรอก / ซอย.................................ถนน......................................... 
ตําบล / แขวง..........................อําเภอ / เขต....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์................ ............. 
โทรศัพท์................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
...................................................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ    
  (   )  สถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท.........................................................      
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ...................................ตารางเมตร    
  (   )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท............................................... ........................
คนงาน...............คน  ใช้เครื่องจักรขนาด..................แรงม้า     
 (   )  กิจการตลาด  ที่มีการจําหน่าย......................(เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด)     
 (   )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท...................................     
ณ  บริเวณ.............................................โดยวิธีการ.............................................  
 (   )  กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ   
  ประเภทเก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกําจัดที.่..................................................... 
  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยระบบกําจัดอยู่ที่.................................................. 
  เก็บขนมูลฝอย โดยแหล่งกําจัดอยู่ที่...................................................... ………. 
  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยระบบกําจัดอยู่ที่....................................................   
ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออย  เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการ                     
ว่า...................................................................ตั้งอยู่ ณ เลขที่...................หมู่ที่....................ตําบล......................
อําเภอ...................................จังหวัด............................................โทรศัพท์.................... .................... 
 พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 



(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(๓) สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการค้า (กรณีท่ีก่อสร้าง 

หลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ) 
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(๕) หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับรอง 
(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่น (ระบุ)..............................................................................................  

 
-๒๔- 

 
-๒- 

แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

                ( ลงชื่อ )............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
      (..........................................................) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
 (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.......................................................................................................................................................... .............. 
 

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

ตําแหน่ง ..................................................วันที่ ......./......../........ 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

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

ตําแหน่ง ............................................ วันที่ ......./........./......... 



 
-๒๕- 

แบบ กอ.๒ 

   ใบอนุญาต 
     ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่..............เลขที่.................ปี................... 
 
 อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ.................................................................อายุ...................ปี 
สัญชาติ........................เลขประจําตัวประชาชน.................................................. .......อยู่บ้าน / สํานักงานเลขที่ 
…………………………………ตรอก / ซอย.......................................ถนน....................................................... 
หมู่ที่..........................  ตําบล / แขวง............................................ อําเภอ / เขต…………..……....................... 
จังหวัด....................................โทรศัพท์............................................โทรสาร..................................................  
 ข้อ ๑   ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ   ประเภท..................................................................... 
ลําดับที่................ค่าธรรมเนียม.....................................บาท   ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................เลขที่.. ............... 
ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ................. โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า................................. 
…………………………..พ้ืนที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร......................แรงม้า
จํานวนคนงาน...........................คน  ตั้งอยู่ ณ เลขที่.........................หมู่ที่.................ตําบล............................... 
อําเภอ......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์............................................. 
โทรสาร.............................................................. 
 ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ    ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

       และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  (๒)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน......................................พ.ศ................................. 
 
    ออกให้  ณ  วันที่.............เดือน..........................พ.ศ............... 
 
 
      ลงชื่อ.................................................................. 
                      (..............................................................) 
                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

-๒๖- 
 

แบบ  กอ.  ๓ 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เลขที่รับ..................         เลขที่............. 



 
      เขียนที่.......องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม...... 
      วันที่...............เดือน............................พ.ศ.................. 
 ข้าพเจ้า.................................................................อายุ...................ปี  สัญชาติ......................................  
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่.......... ถนน..............ตําบล / แขวง..........................อําเภอ / เขต.............. ..............
จังหวัด.......... ...........รหัสไปรษณีย์........ ........................โทรศัพท์................................................. ...................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................................. ...................................... 
 ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการประเภท.............................................................. ......... 
ตามใบอนุญาตเล่มที่ ............ เลขที่ ......../........... ออกให้เมื่อวันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. ................. 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม เจ้าพนักงานท้องถิ่น   โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า
............................................................................................................................. .................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน..................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่....... ................. .... 
หมู่ที่...........................ตําบล..................................อําเภอ......................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์..................................................................... ................................ 
 พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. สําเนาบัตรประชาชน 
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๔. อ่ืน ๆ ..................................................................................... .......................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
             (ลงชื่อ)..................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
          (......................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต 
(  ) เห็นควรไม่อนุญาต 
เพราะ ......................................................................... 
................................................................................. 
(ลงชื่อ) ............................ ...... .เจ้าพนักงานสาธารสุข 
            ( ......................................................) 
ตําแหน่ง .................................................................... 
              วันที่ ........./.............../................. 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(  ) อนญุาต 
(  ) ไม่อนุญาต 
 

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

ตําแหน่ง  ……………………………………………………….. 
วันที่ ............/............./.................. 

 
-๒๗- 

 
แบบ กอ.  ๔ 

ค าขออนุญาตการต่าง ๆ 
 

เลขที่รับ..................         เลขที่............ 
 
       เขียนที่......องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
      วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ................... 
 ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ป ี สัญชาติ......................................  
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่....................ตรอก / ซอย............ ถนน....................ตําบล / แขวง..... ..............  



อําเภอ / เขต.................................. จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
โทรศัพท์.........................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.......................................................... ... 
 
 โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า................................................................................................ ....... 
พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.....................คน  ตั้งอยู่ ณ เลขที่....... ............ 
หมู่ที่.....................ตําบล...............................อําเภอ.....................................จังหวัด............. ........................... 
โทรศัพท์.................................................. 
 ขอยื่นคําขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ......................................................... 
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์.................................................................................................... ........................ 
......................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ).........................................ผู้ขออนุญาต 
             (.......................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต 
(  ) เห็นควรไม่อนุญาต 
เพราะ ......................................................................... 
................................................................................. 
(ลงชื่อ) ............................ ...... เจ้าพนักงานสาธารสุข 
            ( ......................................................) 
ตําแหน่ง .................................................................... 
              วันที่ ........./.............../................. 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(  ) อนุญาต 
(  ) ไม่อนุญาต 
 

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

ตําแหน่ง  ………………………………………………….. 
วันที่ ............/............./.................. 

 
 
 
 
   
 


