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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ว่าด้วยกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และนายอําเภอหัวหิน  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้   

ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  เร่ือง  กิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ตั้งแต่วันถัดจาก

วันที่ได้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  เร่ือง  กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และ   

ให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ข้อ  ๕  ในข้อบัญญัตินี้   
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“องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การประกอบกิจการ”  หมายความว่า  การดําเนินกิจการใด ๆ  ทั้งที่มีลักษณะเป็นการค้า 

หรือไม่เป็นการค้า 

“การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือให้บริการใด ๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ 

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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“อาคารท่ีพักของคนงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  บ้าน  เรือน  โรง  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น

ที่สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร  เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง 

“งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภท  ซึ่งหมายความ

รวมถึงการดัดแปลง  ซ่อมแซมหรือร้ือถอนสิ่งก่อสร้างนั้น  ๆ  ด้วย 

“คนงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งตกลงทํางานก่อสร้างให้แก่นายจ้าง  หรือผู้ว่าจ้าง   

เพื่อรับค่าจ้าง  ไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายรวมถึงบุคคลในครอบครัว 

ของคนงานก่อสร้างด้วย 

“อาคารที่พักอาศัย”  หมายความว่า  อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  

ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว  และให้หมายความรวมถึงโรง  เรือน  บ้านพักอาศัย  

โรงแรม  หอพัก  อาคารชุด  หรืออาคารอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

ข้อ ๖ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมใน 

เขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

  (๑) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์   

   (๑.๑)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง   

   (๑.๒)  การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม   

   (๑.๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดยีวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ   

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   

   (๒.๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน   

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก   

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป   

   (๒.๔)  การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์   
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   (๒.๕)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์   

เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์   

   (๒.๗)  การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์   

   (๒.๘)  การสะสมหรือการล้างคร่ัง   

  (๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม   

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม   

   (๓.๒)  การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  นํ้าปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๕)  การน่ึง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  

พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๖)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้น 

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๗)  การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋   

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ   

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จนัอับ  ขนมเป๊ียะ   

   (๓.๑๑)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น 

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
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   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ   

บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล   

   (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว   

   (๓.๑๕)  การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู   

   (๓.๑๖)  การค่ัวกาแฟ   

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร   

   (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส   

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค   

   (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน   

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร   

   (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป   

  (๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง   

   (๔.๑)  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร   

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง

ต่าง ๆ   

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี   

   (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป   

   (๔.๕)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ   
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  (๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร   

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   

   (๕.๒)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ   

   (๕.๓)  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ด้วยเคร่ืองจักร 

   (๕.๔)  การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร   

   (๕.๕)  การผลติยาสูบ   

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร   

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย   

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร   

   (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง   

  (๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่   

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้

ต่าง ๆ   

   (๖.๒)  การหลอม  การหล่อ  การถลุง  แร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเว้นกิจการ  

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่   

  (๗) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล   

   (๗.๑)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม

ยานยนต์   
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   (๗.๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล   

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้

บริการหรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือ 

เคร่ืองกลดังกล่าวด้วย   

   (๗.๔)  การล้างอัดฉีดยานยนต์   

   (๗.๕)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี   

   (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง   

   (๗.๗)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

  (๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้   

   (๘.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ   

   (๘.๒)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว  

หรือการตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร   

   (๘.๓)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย   

   (๘.๔)  การอบไม้   

   (๘.๕)  การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร   

   (๘.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ   

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ   

   (๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน   

  (๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ   

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
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   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเว้นกิจการ

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

   (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

   (๙.๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๙)  การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  (๙.๑)  หรือ   

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม   

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์ 

หรือสิ่งแวดล้อม   

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 

  (๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ   

   (๑๐.๑)  การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้า 

ด้วยก่ีกระตุกตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป   
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   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น   

   (๑๐.๓)  การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร   

   (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   

   (๑๐.๕)  การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป   

   (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ   

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร   

   (๑๐.๘)  การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ   

  (๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร   

   (๑๑.๓)  การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

   (๑๑.๖)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ   

   (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  

เช่น  ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น   

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว   

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย   

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

  (๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี   

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  

หรือสารทําตัวละลาย   

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ   
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   (๑๒.๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก   

   (๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑)   

   (๑๒.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

   (๑๒.๗)  การโม่  การบดชัน   

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

   (๑๒.๙)  การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์   

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง   

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง   

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา   

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว   

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ   

   (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร   

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   

อุปกรณ์ไฟฟ้า   

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

   (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร   
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   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้   

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า   

   (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว   

   (๑๓.๘)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ   

   (๑๓.๙)  การก่อสร้าง   

ข้อ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย   

การผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย

เป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

 

หมวด  ๒ 

สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 
 

 

ข้อ  ๘  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจากวัด  

ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  ในระยะที่เหมาะสม  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันอันตราย

ต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญต่อประชาชน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
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  (๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  (๓)  ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด

อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและ 

ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ใน 

กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม  และเพียงพอกับปริมาณและประเภท  

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ  

ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยเปรอะเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย   

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๒  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ  

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ  ๑๓  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย

สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ  ๑๔  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน 

และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
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หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ข้อ  ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเคร่ืองดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง 

อย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

หมวด  ๔ 

การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ข้อ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ  

ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือ 

วัตถุอันตราย  จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
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หมวด  ๕ 

การกําหนดจํานวนคนต่อพื้นที่ 
 

 

ข้อ  ๑๘  อาคารที่พักอาศัย  อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง  จะต้องมีคนอยู่อาศัยไม่เกินหนึ่งคน 

ต่อสามตารางเมตร 

ข้อ  ๑๙  อาคารโรงงานจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานไม่เกินหนึ่งคนต่อสามตารางเมตร 

 

หมวด  ๖ 

ใบอนุญาต 
 

 

ข้อ  ๒๐  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน

กิจการตามประเภทท่ีระบุไว้ในข้อ  ๖  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟในลักษณะที่เป็นการค้า  

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับสถานที่แห่งเดียว  ถ้าประกอบกิจการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมหลายประเภท 

ในขณะและสถานที่เดียวกัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดแต่ละประเภท   

ข้อ ๒๑ ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการตามท่ีต้องมีการขออนุญาตตามข้อ  ๖  ในลักษณะ 

ที่เป็นการค้า  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  อภ.๑)   

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ปฏิบัติตามรายละเอียดในหมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๔  และหมวด  ๕ 

  (๒)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม  

ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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  (๓)  ต้องจัดทํารางระบายนํ้า  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบ  ไม่ซึม  ไม่ร่ัว  

ระบายน้ําได้สะดวก   

  (๔)  การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู้อาศัย

ใกล้เคียง   

  (๕)  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

  (๖)  เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร  

เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึม  ร่ัวไหลหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 

น้ําโสโครก  ไขมันให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  หรือต้องมีเคร่ืองระบายน้ํา  เคร่ืองป้องกันกลิ่น  ไอ   

เสียง  ความกระเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง  

ข้อกําหนดดังกล่าว  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

  (๗)  ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็น 

ที่อยู่อาศัยของสัตว์นําโรค   

  (๘)  ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ   

  (๙)  ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ   

  (๑๐)  ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ 

ในสถานที่นั้น  และต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   

ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

  (๑๑)  สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  และต้องจัดให้ได้

สุขลักษณะ   

  (๑๒)  สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้า  ตามที่ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

  (๑๓)  ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  

ถ้าวัตถุแห่งการค้านั้นจะนํามาใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะนําโรค 

  (๑๔)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ไม่ให้เป็น 

ที่เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๑๕) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นก่อน 

  (๑๖) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับ

แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เข้าตรวจสถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้   

ในเวลาอันสมควร  เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

  (๑๗) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล 

หินเหล็กไฟ 

ข้อ ๒๓ การประกอบกิจการการฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขาย 

ในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามรายละเอียดข้อ  ๒๒  (๑)-(๑๐)  และ  (๑๓)-(๑๖)   

  (๒)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจการการฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย 

อาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน  ตามเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติ   

ส่วนที่  ๑  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการ 

    (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล 

หินเหล็กไฟ 

ข้อ ๒๔ การประกอบกิจการผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยวและกิจการอื่นที่คล้ายคลึงกัน  

จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ปฏิบัติตามรายละเอียดข้อ  ๒๒  (๑)-(๑๐)  และ  (๑๒)-(๑๖) 

  (๒)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  

ก๋วยเตี๋ยว  และกิจการอื่นที่คล้ายคลึงกัน  ตามเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติส่วนที่  ๒  เพื่อประโยชน์ 

ในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานประกอบกิจการ 

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล 

หินเหล็กไฟ 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๒๕ การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  จะต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ปฏิบัติตามรายละเอียดข้อ  ๒๒  (๑)-(๑๐)  และ  (๑๓)-(๑๖) 

  (๒)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง   

จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ตามเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติส่วนที่  ๓  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกํากับดูแล

การประกอบกิจการ 

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล 

หินเหล็กไฟ 

ข้อ ๒๖ การประกอบกิจการสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง  การเจาะหู 

หรือเจาะอวัยวะอื่น  ตามเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติส่วนที่  ๑๐  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกํากับดูแล

การประกอบกิจการ 

  (๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล 

หินเหล็กไฟ 

ข้อ ๒๗ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแล 

เด็กที่บ้าน  ตามเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติส่วนที่  ๑๑  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกํากับดูแล 

การประกอบกิจการ 

  (๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล 

หินเหล็กไฟ 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๒๘ การประกอบกิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้  จะต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ปฏิบัติตามรายละเอียดข้อ  ๒๒  (๑)-(๑๐)  และ  (๑๓)-(๑๖) 

  (๒)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของ 

ที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้  ตามเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติส่วนที่  ๑๔  เพื่อประโยชน์ในการควบคุม

หรือกํากับดูแลการประกอบกิจการ 

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล 

หินเหล็กไฟ 

ข้อ  ๒๙  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  อภ.๑  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ   

อภ.๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าว

ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมแจ้งความ

ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบ  อภ.๒  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต

พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง 

หรือครบถ้วน  ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้อง 

มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๓๐  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาต   

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๓๑  ใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ 

ให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุไม่เกินสามสิบวัน  เม่ือได้ย่ืนคําขอ

ตามแบบ  อภ.๓  พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  และข้อ  ๒๒  ด้วย 

ข้อ  ๓๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้   

ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 

สองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 

และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๓๓  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

ข้อ  ๓๔  ผู้ได้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบ

กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๓๕  เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนิน

กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  อภ.๔   

ข้อ  ๓๖  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น  ตามแบบ  อภ.๔   



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  อภ.๔) 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก  

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๘ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  อภ.๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า   

“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

   (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   

   (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ 

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๙  ในกรณีที่ปรากฏว่า  ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้   

หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 

ตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้อง 

ไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๔๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

   (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะ

ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๔๑  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน   

ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 

วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๔๓ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไวท้้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๑   

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๒   

  (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.๓   

  (๔)  คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  อภ.๔   

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ  ๔๔  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๔๕  บรรดาใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ 

ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ  ๔๖  ในกรณีที่มีการประกอบกิจการตามข้อบัญญัตินี้มาก่อน  หรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้ผู้ดําเนินกิจการนั้นทําการปรับปรุงหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  ภายในระยะเวลา 

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  แต่ไม่เกินหนึ่งปี 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  หากผู้ประกอบกิจการย่ืนคําร้องขอและพิจารณาได้ว่ามีเหตุจําเป็น  ให้เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจขยายเวลาต่อไปได้อีก  แต่ไม่เกินหนึ่งปี  ทั้งนี้ 

การขยายเวลาต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนด้วย 

ข้อ  ๔๗  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ไม่อาจเรียกคืนได้  หากเกิดจากการกระทําที่ฝ่าฝืน 

ข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

นาวิน  มูลมงคล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

 



                                                              

   ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ท่ี   ประเภทของกิจการ          อัตราคาธรรมเนียมตอป (บาท)  

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  

๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง  

๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตวบกและสัตวเลื้อยคลาน  จํานวนเกินกวา ๒๐ ตัวข้ึนไป          ๒๐๐.- 

 ** ยกเวน การเลี้ยงมา โค กระบือ ** 

๑.๑.๑.๑ จํานวนตั้งแต ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว            ๑๐๐.- 

๑.๑.๑.๒ จํานวนตั้งแต ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว                 ๒๐๐.- 

๑.๑.๑.๓ จํานวนตั้งแต ๑๐๐ ตัวข้ึนไป              ๓๐๐.- 

  ** ยกเวน การเลี้ยงสุกร  ** 

  ๑.๑.๑.๔ จํานวนตั้งแต ๑๕ ตวั แตไมเกิน ๔๐ ตัว            ๒๐๐.- 

  ๑.๑.๑.๕ จํานวนตั้งแต ๔๐ ตวั แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว                ๕๐๐.- 

  ๑.๑.๑.๖ จํานวนตั้งแต ๑๐๐ ตัวข้ึนไป          ๑,๐๐๐.- 

๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตวปก  จํานวนตั้งแต ๑๐๐ ตัวข้ึนไป            ๑๐๐.- 

 ** ยกเวน การเลี้ยงเปด ไก หาน ** 

๑.๑.๒.๑ จํานวนตั้งแต ๑๐๐ แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว            ๒๐๐.- 

๑.๑.๒.๒ จํานวนตั้งแต ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว           ๕๐๐.- 

๑.๑.๒.๓ จํานวนตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป          ๑,๐๐๐.- 

๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตวน้ําและแมลง  จํานวน  ๒๐๐ ตัว ข้ึนไป                ๒๐๐.- 

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  

๑.๒.๑ จํานวนตั้งแต ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว             ๑๐๐.- 

๑.๒.๒ จํานวนตั้งแต ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๔๐ ตัว            ๒๐๐.- 

๑.๒.๓ จํานวนเกินกวา ๔๐ ตัวข้ึนไป             ๕๐๐.- 

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม           ๕,๐๐๐.- 

 

 

  



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

 
 

ท่ี   ประเภทของกิจการ           อัตราคาธรรมเนียมตอป (บาท)  
 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

๒.๑ การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการฆา 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

๒.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.-  

 ๒.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร ไมเกิน ๑๐ แรงมา              ๑,๐๐๐.- 

 ๒.๑.๓ โดยใชเครื่องจักร เกิน ๑๐ แรงมา ข้ึนไป          ๒,๐๐๐.- 

๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก         ๑,๐๐๐.- 

 ** ยกเวน ถามีกําลังผลิตเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/ครั้ง **         ๓,๐๐๐.- 

๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป                      ๑,๐๐๐.-  

๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว             ๑,๐๐๐.- 

 ** ยกเวน ถามีกําลังผลิตเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/ครั้ง **         ๑,๕๐๐.- 

๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขายและการขายในตลาด                 ๕๐๐.- 

 ** ยกเวน ถามีกําลังผลิตเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/ครั้ง **         ๑,๕๐๐.- 

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว 

ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว  

๒.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.-  

๒.๖.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา                    ๑,๐๐๐.-  

๒.๖.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป         ๑,๕๐๐.-  

๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตว 

หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว   

๒.๗.๑ มีกําลังผลิต ไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม / ครั้ง             ๕๐๐.-  

๒.๗.๒ มีกําลังผลิต เกิน ๕๐๐ แตไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม / ครั้ง        ๑,๐๐๐.-  

๒.๗.๓ มีกําลังผลิต เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป / ครั้ง         ๒,๐๐๐.- 

๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง                 ๕๐๐.-  

 ** ยกเวน มีกําลังผลิตเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม / ครั้ง **         ๒,๐๐๐.- 

๓ กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  

๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม                 ๕๐๐.- 

 ** ยกเวน มีกําลังผลิต เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป/ครั้ง **                   ๒,๐๐๐.- 
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๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว  

หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน                  ๕๐๐.- 

 ** ยกเวน มีกําลังผลิต เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป/ครั้ง **                   ๒,๐๐๐.- 

๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน                  ๕๐๐.- 

 ** ยกเวน มีกําลังผลิต เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป/ครั้ง **                   ๒,๐๐๐.- 

๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิต  

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน                 ๕๐๐.-  

 ** ยกเวน กุงแหง **             ๒,๐๐๐.- 

๓.๕ การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

๓.๕.๑ ผลิตไมเกิน ๑๐๐ แขง  หรือ ๕๐๐ ตัว  ตอวัน            ๕๐๐.-  

๓.๕.๒ ผลิตเกิน ๑๐๐ แขง  หรือ ๕๐๐ ตัว ข้ึนไป ตอวัน         ๑,๐๐๐.- 

๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต เพ่ือบริโภคในครัวเรือน             ๕๐๐.- 

๓.๗ การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี  

๓.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๑๐๐.-  

๓.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร                           ๓๐๐.-  

๓.๘ การผลิตแบะแซ                  ๕๐๐.-  

 ** ยกเวน มีกําลังผลิต เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป/วัน **         ๑,๐๐๐.- 

๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

๓.๙.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.-  

๓.๙.๒ โดยใชเครื่องจักร  มีกําลังไมเกิน  ๒๐  แรงมา         ๒,๐๐๐.-  

๓.๙.๓ โดยใชเครื่องจักร  มีกําลังตั้งแต  ๒๐  แรงมาข้ึนไป                 ๑๐,๐๐๐.- 

๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ  

๓.๑๐.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๓๐๐.-  

๓.๑๐.๒ โดยใชเครื่องจักร  มีกําลังตั้งแต  ๑๐  แรงมา            ๗๐๐.- 

๓.๑๐.๓ โดยใชเครื่องจักร  มีกําลังตั้งแต  ๑๐  แรงมาข้ึนไป                   ๑,๕๐๐.- 
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๓.๑๑ การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน                 

๓.๑๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร             ๑,๐๐๐.-  

๓.๑๑.๒ โดยใชเครื่องจักร             ๓,๐๐๐.-  

๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง  

ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

๓.๑๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.-  

๓.๑๒.๒ โดยใชเครื่องจักร                       ๒,๐๐๐.-  

๓.๑๓ การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล  

๓.๑๓.๑ ผลิตและแบงบรรจุ  ไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม / วัน                      ๕๐๐.-  

๓.๑๓.๒ ผลิตและแบง  เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม/วัน             ๒,๐๐๐.-  

๓.๑๓.๓ ผลิตและแบงบรรจุเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป/วัน             ๕,๐๐๐.- 

๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว            ๒,๐๐๐.- 

๓.๑๕ การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู        ๒,๐๐๐.- 

 ** ยกเวน ใชเครื่องจักรมีกําลังตั้งแต ๒๐ แรงมาข้ึนไป **         ๕,๐๐๐.- 

๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ  

๓.๑๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.-  

๓.๑๖.๒ โดยใชเครื่องจักร                ๒,๐๐๐.- 

๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครือ่งจักร  

๓.๑๗.๑ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๐ แรงมา                    ๕๐๐.- 

๓.๑๗.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงมา                    ๒,๐๐๐.-  

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส              ๑,๕๐๐.- 

๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค  

๓.๑๙.๑ โดยไมใชเครื่องจักร             ๑,๐๐๐.-  

๓.๑๙.๒ โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน  ๑๐  แรงมา         ๑,๕๐๐.-  

๓.๑๙.๓ โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกิน  ๑๐  แรงมา                    ๒,๕๐๐.- 

๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิต  

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน                 ๕๐๐.- 

๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ                    ๒,๐๐๐.- 
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๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

๓.๒๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๑๐๐.-  

๓.๒๒.๒ โดยใชเครื่องจักร                          ๕๐๐.-  

๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน  

๓.๒๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร             ๑,๐๐๐.-  

๓.๒๓.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๒๐  แรงมา         ๑,๕๐๐.-  

๓.๒๓.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๒๐  แรงมา                    ๔,๐๐๐.- 

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร            ๔,๐๐๐.- 

๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  

๓.๒๕.๑ โดยใชเครื่องจักรทําความเย็นไมเกิน ๕ แรงมา             ๕๐๐.-  

๓.๒๕.๒ โดยใชเครื่องจักรทําความเย็นเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๑๐ แรงมา       ๑,๕๐๐.-  

๓.๒๕.๓ โดยใชเครื่องจักรทําความเย็นเกินกวา ๑๐ แรงมา             ๓,๐๐๐.-  

๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป                   ๒,๐๐๐.- 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครือ่งสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง  

๔.๑ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร  

๔.๑.๑ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๕ แรงมา             ๕๐๐.-  

๔.๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๑๐ แรงมา                  ๑,๐๐๐.-  

๔.๑.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงมาข้ึนไป         ๒,๐๐๐.-  

๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ  

๔.๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร               ๕๐๐.-  

๔.๒.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน ๒๐ แรงมา                     ๑,๐๐๐.-  

๔.๒.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน ๒๐ แรงมา  ข้ึนไป         ๓,๐๐๐.- 

๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี             ๑,๐๐๐.-  

๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป          ๓,๐๐๐.-  

๔.๕ การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ           ๓,๐๐๐.- 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  

๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  

๕.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร             ๑,๐๐๐.-  

๕.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร             ๓,๐๐๐.-  

๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ            ๓,๐๐๐.- 
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๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร       ๓,๐๐๐.-  

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร  

๕.๔.๑ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๐ แรงมา                    ๓,๐๐๐.-  

๕.๔.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา         ๔,๐๐๐.-  

 ๕.๔.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป        ๕,๕๐๐.-  

๕.๕ การผลิตยาสูบ  

๕.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักร             ๒,๐๐๐.-  

๕.๕.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา                    ๕,๐๐๐.-  

๕.๖ การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาว ดวยเครื่องจักร         ๒,๐๐๐.-  

๕.๗ การผลิต การสะสมปุย  

๕.๗.๑ การผลิต                         ๒,๐๐๐.-  

๕.๗.๒ การสะสม              ๑,๐๐๐.-  

๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร           ๓,๐๐๐.-  

๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง           ๒,๐๐๐.-  

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

๖.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร             ๑,๐๐๐.- 

๖.๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา          ๓,๐๐๐.-  

๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการในขอ ๖.๑ 

 ๖.๒.๑ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด           ๕,๐๐๐.-  

 ๖.๒.๒ การหลอม การหลอแรหรือโลหะทุกประเภท                    ๒,๐๐๐.- 

 ** ยกเวน เงิน  ทอง  นาค  **                      ๓,๐๐๐.- 

๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ดวยเครื่องจักรหรือกาซ

ไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๖.๑  

๖.๓.๑ การกลึง 

 - โดยใชแทนกลึงไมเกิน  ๒  แทน                ๑,๐๐๐.-  

 - โดยใชแทนกลึงตั้งแต  ๓  แทน  แตไมเกิน  ๕  แทน        ๑,๕๐๐.- 

- โดยใชแทนกลึงตั้งแต  ๕  แทน  แตไมเกิน  ๑๐  แทน        ๓,๐๐๐.- 

 - โดยใชแทนกลึงเกิน  ๑๐  แทน  ข้ึนไป          ๕,๐๐๐.- 
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๖.๓.๒ การเจาะ  การเชื่อม  การตัด  การประสาน          ๑,๐๐๐.- 

๖.๓.๓ การตี  การรีด  การอัดโลหะ           ๑,๕๐๐.- 

๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะ อ่ืนใด  

ยกเวนกิจการใน ๖.๑               ๓,๐๐๐.-  

๖.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการในขอ ๖.๑ 

 ๖.๕.๑ ดวยเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา               ๕๐๐.- 

 ๖.๕.๒ ดวยเครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา           ๗๐๐.- 

 ๖.๕.๓ ดวยเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป          ๑,๐๐๐.- 

 ๖.๕.๔ ดวยสารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด                         ๕๐๐.- 

๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร       ๑๐,๐๐๐.- 

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

๗.๑ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต  

๗.๑.๑ การตอ การประกอบยานยนต            ๑,๕๐๐.-  

๗.๑.๒ การเคาะ การปะผุ การพนสี  

๗.๑.๒.๑ พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร            ๓๐๐.-  

๗.๑.๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต ๑๐๑ ตารางเมตร - ๒๐๐ ตารางเมตร          ๕๐๐.-  

๗.๑.๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร                    ๑,๐๐๐.-  

๗.๑.๓ การพนสารกันสนิมยานยนต            ๒,๐๐๐.-  

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ ท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

๗.๒.๑ พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร             ๕๐๐.-  

๗.๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการมากกวา ๕๐ ตารางเมตรแตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร       ๑,๐๐๐.-  

๗.๒.๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร           ๒,๐๐๐.-  

๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ หรือจําหนายและ 

ในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย  

 ๗.๓.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร                        ๓๐๐.-  

 ๗.๓.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร          ๗๐๐.-  

๗.๓.๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร                  ๒,๐๐๐.-  

๗.๓.๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร          ๓,๐๐๐.- 

๗.๔ การลาง อัดฉีดยานยนต              ๑,๐๐๐.-  
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๗.๕ การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่  

๗.๕.๑ การผลิต                  ๓,๐๐๐.-  

๗.๕.๒ การซอม การอัด                 ๓๐๐.- 

๗.๖ การปะ การเชื่อมยาง  

 ๗.๖.๑ รถยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ                        ๓๐๐.-  

 ๗.๖.๒ รถจักรยานยนต  รถจกัรยาน              ๑๐๐.- 

๗.๗ การอัดผาเบรก ผาคลัตช              ๑,๐๐๐.- 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ               ๑,๐๐๐.-  

๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิวหรือ การตัดไม ดวยเครื่องจักร  

 ๘.๒.๑ การเลื่อย  การซอย  และการตัดไม 

  - มีกําลังไมเกิน  ๒๐  แรงมา              ๕๐๐.- 

  - มีกําลังตั้งแต  ๒๐  แรงมาข้ึนไป                     ๑,๐๐๐.- 

๘.๒.๑ การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  และการทําค้ิวไมหรือการตัดไม  

 - มีกําลังไมเกิน  ๕  แรงมา           ๒,๐๐๐.- 

 - มีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา        ๓,๐๐๐.- 

 - มีกําลังเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป          ๕,๐๐๐.- 

๘.๓ การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสาร เคลือบเงาสี  

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย  

๘.๓.๑ การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร 

 - มีกําลังไมเกิน  ๕  แรงมา           ๒,๐๐๐.- 

 - มีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา        ๓,๐๐๐.- 

 - มีกําลังเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป          ๕,๐๐๐.- 

๘.๓.๒ การพน  การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย         ๒,๐๐๐.- 

๘.๔ การอบไม                ๓,๐๐๐.-  

๘.๕ การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร              ๓,๐๐๐.-  

๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ  

๘.๖.๑ มีกําลังไมเกิน  ๕  แรงมา             ๓,๐๐๐.-  

๘.๖.๒ มีกําลังเกินกวา ๕ แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา         ๔,๐๐๐.- 

๘.๖.๓ มีกําลังเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป           ๕,๐๐๐.- 
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๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ  

 ๘.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร               ๕๐๐.-  

 ๘.๗.๒ โดยการใชเครื่องจักร            ๒,๐๐๐.- 

๘.๘ การเผาถาน หรือการสะสมถาน  

๘.๘.๑ การเผาถาน              ๑,๐๐๐.-  

๘.๘.๒ การสะสมถาน  

- จํานวนเกินกวา  ๑๐  แตไมเกิน  ๓๐  กระสอบ            ๕๐๐.- 

- จํานวนเกินกวา  ๓๐  กระสอบ  แตไมถึง  ๕๐  กระสอบ        ๑,๐๐๐.- 

- จํานวนตั้งแต  ๕๐  กระสอบข้ึนไป          ๒,๐๐๐.- 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

 ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล            ๘,๐๐๐.-  

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยกเวนกิจการใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล                  ๕,๐๐๐.- 

๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ยกเวนกิจการใน  ๙.๑   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล                         ๒,๐๐๐.-  

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  

๙.๔.๑ มีจํานวนหองพักไมเกิน ๒๐ หอง            ๒,๐๐๐.-  

๙.๔.๒ มีจํานวนหองพักตั้งแต ๒๑ – ๕๐  หอง           ๕,๐๐๐.- 

๙.๔.๓ มีจํานวนหองพักตั้งแต ๕๑ ข้ึนไป          ๑๐,๐๐๐.- 

๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาหารชุดใหเชา หองเชาหองแบงเชาหรือกิจการ อ่ืนในทํานองเดียวกัน  

๙.๕.๑ มีจํานวนหองพักไมเกิน ๑๐ หอง            ๑,๐๐๐.- 

๙.๕.๒ มีจํานวนหองพักตั้งแต  ๑๑ – ๒๐ หอง          ๒,๐๐๐.-  

๙.๕.๓ มีจํานวนหองพักตั้งแต  ๒๑ – ๓๐ หอง           ๓,๐๐๐.-  

๙.๕.๔ มีจํานวนหองพักตั้งแต  ๓๑ – ๕๐ หอง          ๕,๐๐๐.- 

๙.๕.๕ มีจํานวนหองพักเกิน ๕๑ หองข้ึนไป                   ๑๐,๐๐๐.-  

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ             ๕,๐๐๐.-  
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๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือการแสดง 

อ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน   

๙.๗.๑ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง  ดิสโกเทก หรืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน      ๑๐,๐๐๐.-  

๙.๗.๒ คาราโอเกะ 

  ๙.๗.๒.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร          ๒,๐๐๐.- 

  ๙.๗.๒.๒ พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๐๐ ตารางเมตร                 ๕,๐๐๐.- 

  ๙.๗.๒.๓ พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป       ๑๐,๐๐๐.- 

๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการในขอ ๙.๑             ๓,๐๐๐.-  

๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน       ๕,๐๐๐.-  

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

๙.๑๐.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร               ๒๕๐.-  

๙.๑๐.๒ พ้ืนท่ีเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร            ๕๐๐.-  

๙.๑๐.๓ พ้ืนท่ีเกิน ๕๑ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร        ๑,๐๐๐.- 

๙.๑๐.๔ พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร            ๓,๐๐๐.- 

๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธกีารควบคุมทางโภชนาการใหอาหาร 

ท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล           ๕,๐๐๐.-  

๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม  

 ๙.๑๒.๑ ตูเกมเครื่องละ                      ๓๐๐.- 

 ๙.๑๒.๒ สวนสนุก           ๑๐,๐๐๐.-  

๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ        ๑๐,๐๐๐.-  

๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม                        ๕,๐๐๐.- 

๙.๑๕ การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน          ๓,๐๐๐.- 

๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน                    ๒,๐๐๐.- 
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๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยก่ีกระตุก ตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป  

 ๑๐.๑.๑ ดวยก่ีกระตุกไมเกิน  ๑๐  ก่ี              ๕๐๐.- 

 ๑๐.๑.๒ ดวยก่ีกระตุก  ๑๐  ก่ีข้ึนไป           ๑,๐๐๐.-  
 

๑๐.๑.๓ ดวยเครื่องจักร             ๒,๐๐๐.- 

๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน             ๑,๐๐๐.-  

๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร  

 ๑๐.๓.๑ ไมเกิน  ๕  แรงมา               ๒๕๐.- 

 ๑๐.๓.๒ เกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป               ๕๐๐.- 

 ๑๐.๓.๓ เกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป            ๑,๕๐๐.-  

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร      

 ๑๐.๔.๑ การทอกระสอบ                ๕๐๐.- 

 ๑๐.๔.๒ การทอเสื่อ พรม หรือสิ่งอ่ืน ๆ           ๑,๐๐๐.- 

๑๐.๕ การเย็บเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป  

๑๐.๕.๑ โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ - ๑๐ เครื่อง              ๕๐๐.-  

๑๐.๕.๒ โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๑๑ – ๒๐ เครื่อง                     ๑,๕๐๐.-  

 ๑๐.๕.๓ โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ เครื่องข้ึนไป           ๓,๐๐๐.- 

๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ  

 ๑๐.๖.๑ ไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.- 

 ๑๐.๖.๒ ใชเครื่องจักร             ๓,๐๐๐.- 

๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร                     ๑,๕๐๐.- 

๑๐.๘ การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  

 ๑๐.๘.๑ ไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.- 

 ๑๐.๘.๒ ใชเครื่องจักร             ๕,๐๐๐.- 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  

๑๑.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.-  

๑๑.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร                       ๓,๐๐๐.- 

๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร                    ๑๐,๐๐๐.-  
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๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

 ๑๑.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร            ๑,๐๐๐.- 

 ๑๑.๓.๒ โดยใชเครื่องจักร                       ๕,๐๐๐.- 

๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๑.๔.๑ การสะสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๑.๔.๑.๑ น้ําหนักนอยกวา  ๕  ตัน              ๕๐๐.-  

๑๑.๔.๑.๒ น้ําหนักตั้งแต  ๕ – ๑๕  ตัน           ๑,๐๐๐.-  

๑๑.๔.๑.๓ น้ําหนักเกิน  ๑๕ – ๒๕  ตัน           ๓,๐๐๐.-  

๑๑.๔.๑.๔ น้ําหนัก  ๒๕  ตันข้ึนไป                     ๕,๐๐๐.- 

๑๑.๔.๒ การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง          ๕,๐๐๐.-  

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๑.๕.๑ จักรเจียระไน  ๑ – ๒  ตัว                         ๕๐๐.-  

๑๑.๕.๒ จักรเจียระไน  ๓ – ๔  ตัว                      ๑,๐๐๐.-  

๑๑.๕.๓ จักรเจียระไน  ๕  ตัวข้ึนไป           ๒,๐๐๐.- 

๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  

๑๑.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.-  

๑๑.๖.๒ โดยใชเครื่องจักรกําลังไมเกิน  ๕  แรงมา          ๑,๐๐๐.-  

๑๑.๖.๓ โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป                    ๒,๐๐๐.- 

๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  

๑๑.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.-  

๑๑.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร             ๑,๐๐๐.-  

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช  

กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน              ๓,๕๐๐.- 

๑๑.๙  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว             ๕,๐๐๐.- 

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย              ๕,๐๐๐.-  

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว            ๕,๐๐๐.- 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี  

๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย          ๕,๐๐๐.- 

๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ  

๑๒.๒.๑ การผลิต การบรรจุ                    ๑๐,๐๐๐.-  
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๑๒.๒.๒ การสะสม การขนสง  

๑๒.๒.๒.๑ กาซบรรจุถังไมเกิน ๒๐  ถัง             ๓๐๐.- 

๑๒.๒.๒.๒ กาซบรรจุถังตั้งแต  ๒๐ – ๕๐  ถัง            ๕๐๐.- 

๑๒.๒.๒.๓ กาซบรรจุถังตั้งแต  ๕๐  ถังข้ึนไป         ๑,๐๐๐.- 

๑๒.๒.๒.๔ ปมกาซ             ๔,๕๐๐.-  

๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงปโตรเลียมหรือ ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  

๑๒.๓.๑ การผลิต การกลั่น                     ๑๐,๐๐๐.-  

๑๒.๓.๒ การสะสม การขนสง  

๑๒.๓.๒.๑ จํานวนเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ลติร          ๕๐๐.- 

๑๒.๓.๒.๒ จํานวนเกิน ๒,๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลติร                 ๑,๐๐๐.-  

๑๒.๓.๒.๓ จํานวนเกินกวา  ๕,๐๐๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร                 ๑,๕๐๐.-  

๑๒.๓.๒.๔ จํานวนเกินกวา ๑๐,๐๐๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐,๐๐๐  ลิตร                ๔,๕๐๐.-  

๑๒.๓.๒.๕ จํานวนเกินกวา  ๓๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป                 ๑๐,๐๐๐.- 

๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก                     ๕,๐๐๐.-  

๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการในขอ ๗.๑  

๑๒.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.-  

๑๒.๕.๒ โดยใชเครื่องจักร                       ๑,๐๐๐.-  

๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๒.๖.๑ โดยใชเครื่องจักร  ไมเกิน  ๕  แรงมา          ๒,๐๐๐.-  

๑๒.๖.๒ โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๕  แรงมา          ๕,๐๐๐.- 

๑๒.๗ การโม การบดชัน  

๑๒.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร                ๕๐๐.-  

๑๒.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร                       ๑,๐๐๐.-  

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  

๑๒.๘.๑ โดยไมใชเครื่องจักร             ๑,๕๐๐.-  

๑๒.๘.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา                    ๕,๐๐๐.-  

๑๒.๘.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา                 ๑๐,๐๐๐.- 
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๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร  

๑๒.๙.๑ การผลิต             ๕,๐๐๐.- 

๑๒.๙.๒ การลางฟลมภาพยนตร            ๓,๐๐๐.-  

๑๒.๙.๓ การลางฟลมรูปถาย             ๑,๐๐๐.-  

๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน       ๑,๐๐๐.- 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง         ๕,๐๐๐.-  

๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง            ๑,๕๐๐.-  

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง              ๕,๐๐๐.-  

๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมี อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง  

 ๑๒.๑๔.๑ การผลิต             ๑,๐๐๐.-

  ** ยกเวน  ถากําลังผลิตเกิน  ๕๐  กก. / ครั้ง                   ๕,๐๐๐.- 

 ๑๒.๑๔.๒ การสะสม  การขนสง            ๑,๐๐๐.- 

  ** ยกเวน ถาเกิน  ๕๐๐ กก. **           ๕,๐๐๐.- 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา            ๕,๐๐๐.-  

๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  

๑๒.๑๖.๑ การผลิตและการบรรจุ  โดยไมใชเครื่องจักร         ๑,๐๐๐.-  

๑๒.๑๖.๒ การขนสง  การผลิตและการบรรจุ  โดยใชเครื่องจักร        ๕,๐๐๐.- 

๑๒.๑๖.๓ การสะสมและการขนสงปุยยูเรีย แอมโมเนียลเฟลต เกินกวา ๑๐ ตันข้ึนไป        ๓,๐๐๐.- 

          ๑๒.๑๖.๔ การสะสมเพ่ือขายปลีก                         ๓๐๐.- 

๑๒.๑๖.๕ การสะสมเพ่ือขายสง             ๑,๐๐๐.- 

๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว  

๑๒.๑๗.๑ การผลิต การบรรจุ            ๒,๐๐๐.- 

๑๒.๑๗.๒ การสะสม             ๑,๐๐๐.- 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  

๑๓.๑.๑ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๐ แรงมา                    ๑,๕๐๐.-  

๑๓.๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑๐ แรงมาข้ึนไป                   ๓,๐๐๐.-  

๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา  

๑๓.๒.๑ การผลิต              ๕,๐๐๐.-  

๑๓.๒.๒ การซอม                 ๕๐๐.-  



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

 
 

ท่ี   ประเภทของกิจการ           อัตราคาธรรมเนียมตอป (บาท)  

๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๓.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร               ๕๐๐.-  

๑๓.๓.๒ โดยใชเครื่องจักร             ๑,๐๐๐.- 

๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร  

๑๓.๔.๑ การพิมพแบบ พิมพเขียว                       ๑,๕๐๐.-  

๑๓.๔.๒ การถายเอกสาร ตั้งแต ๓ เครื่องข้ึนไป             ๕๐๐.-  

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช      

 ๑๓.๕.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร              ๕๐๐.- 

 ๑๓.๕.๒ พ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร        ๑,๕๐๐.- 

 ๑๓.๕.๓ พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร           ๒,๕๐๐.- 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา  

 ๑๓.๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร           ๑,๐๐๐.- 

 ๑๓.๖.๒ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร          ๓,๐๐๐.- 

 ๑๓.๖.๓ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร          ๕,๐๐๐.- 

๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว  

๑๓.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร             ๑,๐๐๐.-  

๑๓.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร             ๒,๐๐๐.-  

๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ             ๑,๐๐๐.-  

๑๓.๙ การกอสราง  

 ๑๓.๙.๑ เพ่ืออยูอาศัย                ๓๐๐.- 

 ๑๓.๙.๒ เพ่ือการพาณิชย                       ๕,๐๐๐.- 

 ** ยกเวน  สถานท่ีตามประเภทท่ี  ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓, ๙.๔, ๙.๕, ๙.๖, ๙.๘, 

 ๙.๙, ๙.๑๑, ๙.๑๒, ๙.๑๓, และ ๙.๑๔  กับโรงงาน                    ๓,๐๐๐.- 

     **********************************     



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

 
 

แบบ อภ.๑  

เลขท่ีรับ................/………........   

คําขอรับใบอนุญาต  

การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  

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

 

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

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

อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................... โทรศัพท........................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................ 

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

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการวา .............................................. 

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

พ้ืนท่ีดําเนินกิจการ ............... ตารางเมตร  จํานวนคนงาน .............. คน   ตั้งอยู ณ เลขท่ี.............. หมูท่ี..........   

ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โทรศัพท...................................................................  

พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต  

 สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต  

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ  (ถามี) 

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ของสถานประกอบการ (ถามี)  

 แผนผังหรือแบบแปลนของสถานท่ีประกอบกิจการ 

 ใบมอบอํานาจหรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (แลวแตกรณี) 

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

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

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



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

 
 

-๒-  

 

 

 

 

 

 

 

 
  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย         
ขอบัญญัติ หรือ เง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  กําหนดไวทุกประการ  

 

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้............................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  (   ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

     (ลงชื่อ)......................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
         (..........................................) 
                                                  ตําแหนง................................................. 

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

 

 

 

 

 

แผนผงัแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

 (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
       (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
      (...............................................) 
                        ตําแหนง................................................... 
                    วันท่ี....../.........../....... 



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

 
 

             แบบ อภ.๒  

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ..........................................อายุ.........ปสัญชาติ...........

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...........................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี................

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

อําเภอ/เขต....................จังหวดั.............................โทรศัพท............................โทรสาร.........................................  

ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท........................................................ 

ลําดับท่ี..........คาธรรมเนียม............บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี......เลขท่ี......ลงวันท่ี......เดือน............พ.ศ..............

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา..............................................................................................................................

พ้ืนท่ีประกอบการ....................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร..............แรงมา   จํานวนคนงาน........................คน  

ตั้งอยู ณ เลขท่ี..........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................................

ตําบล.................อําเภอ ..........................จังหวัด........................โทรศัพท.......................โทรสาร......................... 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

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

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

 

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

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

                           เจาพนักงานทองถ่ิน  



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

 
 

แบบ อภ.๓  

คําขอตออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

ขาพเจา............................................................................................อายุ........ป สัญชาติ.......... 
อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.............................ถนน..................... ตําบล/แขวง........................ 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................................โทรศัพท..................................  

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..................... 
................................................................................................ ตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา..............................................................................................................................  
ตั้งอยู ณ เลขท่ี.............หมูท่ี........ถนน.........................ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
โทรศัพท......................................โทรสาร........................................  

พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  
๑. ใบอนุญาตเดิม  
๒. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย  
๓. ...........................................................................................  
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย  

ขอบัญญัติ หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีกําหนดไวทุกประการ  
   (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต  

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

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
      (   ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต 
      (   ) เห็นสมควรไมตอใบอนุญาต เพราะ...................... 
............................................................................................
........................................................................................... 
 
(ลงชื่อ)...........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
        (.........................................) 
   ตําแหนง......................................... 
              วันท่ี....../........../....... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

    (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
    (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ…. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………
………………………………………………………. 
 
(ลงชื่อ).................................................. 
         (...............................................) 
ตําแหนง............................................... 
          วันท่ี......./............./......... 

เลขที่รับ............/............  



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

 
 

แบบ อภ.๔  

เลขท่ีรับ............/............          

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

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

 

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

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

ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................................................  

โทรศัพท................................................................................................................................................................  

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา..................................................................................................  

ตั้งอยู ณ เลขท่ี............หมูท่ี..........ถนน.......................ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ  

โทรศัพท......................................................................โทรสาร…………………………………………………......................  

ขอยื่นคําขอตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

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

ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ  
 

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

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

 


	
	คำขออนุญาตการต่าง ๆ


