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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่   
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

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

มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่   

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่และนายอําเภอนาเชือก  จึงตราข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนตําบลข้ึนไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่  เร่ือง  กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่ตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่แล้วสิบห้าวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว

ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

    “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

    “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

    “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
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    “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

    “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ  

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมี้ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   

    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่ 

    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุม

ในเขตองค์การบริหารส่วนเขวาไร่ 

    (๑) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่ 

    (๑.๑)  กิจการการเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 

     (๑.๒)  การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 

     (๑.๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ  

ทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดู  

หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม   

    (๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์  และผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 

     (๒.๑)  การฆ่าหรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  

การขาย  ในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

     (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือการสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิไดฟ้อก 

     (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป   
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     (๒.๔)  การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 

     (๒.๕)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกกระดอง  

กระดูกสัตว์  เขา  หนัง  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือ  กรรมวิธีใด ๆ  

ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร   

     (๒.๖)  การผลิต  การโม่  การบด  การป่น  การผสม  การบรรจุ  หรือ  การกระทําอื่นใด 

ต่อสัตว์  หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

     (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 

    (๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการบริโภคในครัวเรือน  ได้แก่ 

     (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว   

ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

    (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่   

ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

     (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  

หรือพืชอย่างอื่น   

     (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  

นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

     (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

     (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน   

     (๓.๗)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   

ที่คล้ายคลึงกัน   

     (๓.๘)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ   

     (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 



 หน้า  ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

     (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม   

     (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม   

     (๓.๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ   

     (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

     (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 

     (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ   

     (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง   

     (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

     (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

     (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร   

     (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

     (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ   

     (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น   

     (๓.๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร   

     (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 

    (๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง   

ได้แก่ 

     (๔.๑)  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร   

     (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง ๆ   

     (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี   

     (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผา้ปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

     (๔.๕)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
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    (๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  ได้แก่ 

     (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   

   (๕.๓) การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช   

หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

     (๕.๔)  การสขี้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ   

     (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

     (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย   

     (๕.๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช   

     (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  

ข้าวโพด   

    (๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะ  หรือแร่  ได้แก่   

     (๖.๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 

     (๖.๒)  การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทกชนิดยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  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  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่ 

    (๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  ได้แก่   

     (๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์   

     (๗.๒)  การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล   
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     (๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล   

     (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ  

หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล

ดังกล่าวด้วย 

     (๗.๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์   

     (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี   

     (๗.๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ   

     (๗.๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์   

     (๗.๙)  การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ  

ของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า 

   (๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้  ได้แก่   

     (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)  การผลิตธูป  แบ่งธูป  ด้วยเคร่ืองจักร   

     (๘.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ 

     (๘.๘)  การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน  ยกเว้นเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน   

    (๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  ได้แก่ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจ  การสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
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     (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

     (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาต   

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

     (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น  

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

     (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ  

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

     (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

     (๙.๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

     (๙.๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

     (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

     (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ  

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

     (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

     (๙.๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก   

     (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม   

     (๙.๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์   

     (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ   

     (๙.๑๗)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์   

หรือสิ่งแวดล้อม   
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     (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย   

    (๙.๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ   

     (๙.๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ   

     (๙.๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบนํ้า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก  

สัตว์ชั่วคราว   

    ๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ   

     (๑๐.๑)  การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก   

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์   

     (๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร   

     (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   

     (๑๐.๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   

     (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ   

     (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร   

     (๑๐.๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ   

    ๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

     (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   

     (๑๑.๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร   

     (๑๑.๓)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

     (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

     (๑๑.๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   

     (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

     (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม   

     (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว   
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     (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย   

     (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว   

     (๑๑.๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๕) 

    ๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 

     (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสาร  

ตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ   

     (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   

     (๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก   

     (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๒.๑)   

     (๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

     (๑๒.๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน   

     (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

     (๑๒.๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   

     (๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือ 

วัตถุที่คล้ายคลึง   

     (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

     (๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

     (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแขง็แห้ง   

     (๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ  

ในการผลิตดอกไม้เพลิง   

     (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

     (๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

     (๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   
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    ๑๓. กิจการอื่น ๆ   

     (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร   

     (๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า   

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

     (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร   

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้   

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า   

     (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ  

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่   

     (๑๓.๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ   

     (๑๓.๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

     (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร   

     (๑๓.๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค   

     (๑๑.๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง   

     (๑๒.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

เม่ือพ้นกําหนด  ๙๐  วัน  นับแต่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการตามประเภทท่ีกําหนดไว้ 

ในวรรคแรกในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย  

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การนั้น  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
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ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  จะต้องมีสถานที่ตั้ง 

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ 

และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

อนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย   

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้   

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะ 

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม  อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง   

มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้าย  หรือเคร่ืองหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 

เม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

    (๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

    (๓)  ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย   

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๙ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ 

    (๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งในทําเลซ่ึงจะทํารางระบายนํ้า  รับน้ําเสียไปให้พ้นจากที่นั่นโดยสะดวก 

    (๒)  ต้องทํารางระบายนํ้าไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อซึ่งรับน้ําเสียด้วยวัตถุถาวร 

ที่มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่ร่ัว  น้ําไหลได้สะดวก   

    (๓ )   การระบายน้ํ าต้องไ ม่ให้ เ ป็นที่ เดือดร้อนแก่ผู้ ใช้น้ํ า ในทางน้ํ าสาธารณะ 

หรือแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

   (๔)  เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานท่ีใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร 

เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึมร่ัวหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดให้ถูกต้องตามหลัก 

สุขาภิบาลหรือต้องมีบ่อดักไขมัน  (Grease  Trap)  เคร่ืองป้องกันกลิ่น  ไอ  เสียง  ความสะเทือน   

ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  ควัน  มูล  หรือสิ่งอื่นใดซึ่งอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  ผู้ประกอบกิจการนั้น 
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ต้องปฏิบัติให้เป็นตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

    (๕)  ต้องจัดสถานประกอบการให้สะอาดมีแสงสว่างและทางระบายลมเพียงพอที่มิให้เป็น   

ที่อาศัยเพาะพันธุ์แมลงหรือของสัตว์นําโรคอื่น ๆ   

    (๖)  ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น  ๆ โดยเฉพาะกิจการที่เก่ียวกับการผลิตอาหาร 

    (๗)  ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเพียงพอ   

    (๘)  ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ใน 

สถานที่นั้น 

    (๙)  สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและปล่อยสัตว์  ต้องมีพื้นที่กว้างขวางพอ  สร้างให้ได้ 

สุขลักษณะ  ต้องรักษาความสะอาดไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นอันอาจก่อเหตุรําคาญแก่ผู้อื่นตามความเห็นชอบ 

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

    (๑๐)  สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าที่ไม่ก่อเหตุรําคาญ   

และตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

    (๑๑)  สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย 

หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น 

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย   

ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

    (๑๒)  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง   

    (๑๓)  ต้องประกอบค้าภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต  ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

สถานที่ประกอบกิจการ  หรือขยายกิจการต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

    (๑๔)  ปฏิบัติอื่นใดภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  และต้องถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อสุขภาพ  

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ   
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ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันให้ผู้รับใบอนุญาตงดการปฏิบัติตามเง่ือนไข  

ได้เพียงเท่าที่เห็นสมควร  หรือเปล่ียนแปลงอย่างใดเพื่อให้เหมาะสมแก่การดําเนินกิจการและมีอํานาจ 

กําหนดเงื่อนไข  โดยระบุไว้ในอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องการ 

ควบคุมก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการ 

ที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ตามแบบที่กําหนดไว้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน   

    (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่น  ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    (๔)  อื่น ๆ  ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่ได้ประกาศกําหนดแล้ว  และเม่ือ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องคําขออนุญาตแล้วปรากฏถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์   

เง่ือนไขที่กําหนดไว้และการอนุญาตไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยแล้วให้ออกใบอนุญาต   

ตามแบบ  กอ. ๒  พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๒  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 

ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง  

หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง   

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ   

เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย  

เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแต่ที่ได้รับคําขอ   

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้  ภายใน 

กําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน  โดยจะมี 
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หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ 

ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายในสิบห้าวันทําการ   

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียม 

ภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทเดียว   

และสถานท่ีแห่งเดียว  ถ้าประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน   

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงสุดเต็มอัตราและประเภทอื่นให้เก็บเพียงก่ึงอัตรา   

ให้ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลเขวาไร่   

ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการการค้า  ซึ่งควบคุมตามข้อบัญญัตินี้จะต้องปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  

ถ้าวัตถุแหง่การค้านั้นจัดใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหนะนําโรค 

    (๒)  ต้องดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลง 

และสัตว์นําโรคได้  และต้องมีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

    (๓)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  เพิ่มเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

    (๔)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีการนั้นได้ในวันเวลาอันสมควร 

เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

    (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่   
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ข้อ ๑๗ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องทําคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบ  กอ. ๓  

เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

จะสั่งให้ต่อใบอนุญาต  หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้นี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็น 

การขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต   

ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก 

ร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการ 

นั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป  กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  

ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนิน 

กิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม  และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๘ ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะระบุไว้ใน 

ใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ 

โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้   

ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลเขวาไร่   

ข้อ ๒๐ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 

ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

    (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดง  ว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
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    (๔)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนญาตเดิมนั้น 

    (๕)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต   

ข้อ ๒๑ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ย่ืนคําร้องบอกเลิกกิจการ 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  กอ. ๔   

ข้อ ๒๒ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ตามแบบ  กอ. ๔ 

ข้อ ๒๓ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ. ๑ 

    (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ. ๒ 

    (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ. ๓ 

    (๔)  คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  กอ. ๔   

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง   

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศ  กระทรวงที่ออก

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต   

ในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอํานาจสั่งให้แก้ไข  หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง  และถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด   

ให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต   

    (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ   

ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย 

อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ 

ของประชาชน   

ข้อ  ๒๖  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คําสั่ง  ไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง 

แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๒๗  ผู้ถูกสั่งพักถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน  

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

ข้อ  ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๙  บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

ที่ได้ออกก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญตินี้ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน   

ข้อ  ๓๐  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ทองใบ  แก้วลาด 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่  รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่   



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลเขวาไร่ 
เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
  ที่ 

 
                                   ประเภทของกิจการ 

    อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
    (บาท)

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์   
(๑) การเลี้ยง  ม้า  โค  กระบือ 

ก. ต้ังแต่  ๑๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
ข. ต้ังแต่  ๒๐  ตัวขึ้นไป 

(๒) การเลี้ยงสุกร 
ก. เกิน  ๒๐  ตัว แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
ข. เกิน  ๕๐  ตัวขึ้นไป 

(๓) การเลี้ยงแพะ แกะ 
ก. เกิน   ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
ข. เกิน  ๕๐  ตัว 

(๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ 
ก. เกิน  ๑๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน ๒๐๐  ตัว 
ข. เกิน  ๒๐๐  ตัวขึ้นไป 

(๕) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
ก. ต้ังแต่ ๑๐ ตัว แต่ไมเ่กิน ๒๐  ตัว 
ข. ต้ังแต่  ๒๐  ตัวขึ้นไป 

     (๖)  การเลี้ยงสัตว์ประเภทสัตว์อันตราย/สัตว์กินเน้ือเพ่ือประโยชน์ 
           ของกิจการน้ัน   
     (๗)  การประกอบกิจการเลี้ยงเพาะพันธ์ุรวบรวมสัตว์นานาชนิด 
          ในที่สาธารณะหรือที่เอกชนหรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมลีักษณะ                
 ทํานองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์ของ 
 กิจการน้ัน ทั้งน้ี จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง  
 หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

ก. พ้ืนที่เกิน  ๑  ไร่  แต่ไม่เกิน  ๕  ไร ่
ข. พ้ืนที่เกิน  ๕  ไร่  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ไร ่
ค. พ้ืนที่  ๑๐  ไรข่ึ้นไป 

กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
(๑)  การฆ่าห่าน  เป็ด  ไก่  ยกเว้นในภัตตาคาร  โรงแรม  ร้านข้าวแกง 
เพ่ือปรุงอาหารในน้ัน   หรือการฆ่าเพ่ือปรุงอาหารแร่ขายด้วยตนเอง 

            ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
            ข.  ใช้เครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐๐ 
๒,๐๐๐

                                      



-๒- 
 
  ที่ 

 
                              ประเภทของกิจการ 

   อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
    (บาท)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

 (๒)  การฟอกหนังสัตว์  การสะสมหนังสัตว์ 
 (๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์  ขนสตัว์  หนังสัตว์  ที่ยังไม่ได้ฟอก 
 (๔)  การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๕)  การเผาเปลือกหอย 
 (๖)  การประดิษฐ์ของ  เครื่องใช้ด้วยกระดูกสัตว์  เขาสัตว์  หนังสัตว์             
ขนสัตว์  และยาง 
  ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
  ข.  ใช้เครื่องจกัร 
 (๗)  การสะสมหนังสัตว์ชนิดที่ฟอกแล้ว 
  (๘)  การสะสมหรือล้างคร่ัง 
  (๙)  การสะสมอาหารสัตว์ 
กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  
      (๑)  การผลิต สะสมหรอืแบ่งบรรจุพริกแกง  นํ้าพริกแกงสําเร็จรูป  (ยกเว้น 
            ในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและบริโภค 
            ในครัวเรือน) 
      (๒) การทาํกะปิ  นํ้าปลา  นํ้าเคย  ไดปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง 
      (๓) การทาํ  การหมัก  การสะสมปลารา้  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ด้วยเครื่องจักร 
           (ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน) 
      (๔) การทาํและตากปลาเค็ม  เน้ือเค็ม  เป็ดเค็ม  หนังหมู  กุ้งแห้ง                
           การเคี่ยวมันกุ้ง 
      (๕) การน่ึงปลา  การต้มปลา  ซึ่งใช้แทนการน่ึง  ยกเว้นการน่ึงหรือต้ม  
           ในภัตตาคารโรงแรมหรือร้านข้าวแกงเพ่ือปรุงอาหารในน้ัน   
            และการน่ึงหรือต้มหรือปรุงอาหารเร่ขายด้วยตนเอง 
      (๖) การเคี่ยวนํ้ามันหมู  ทํากุนเชียง  หมูต้ัง  หมูยอ  ไส้กรอก 
      (๗) การทาํเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 

ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. ใช้เครื่องจักร 

      (๘) การทาํแบะแซ 
      (๙) การทาํอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
           ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข.  ใช้เครื่องจักร 
      (๑๐) การทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ 
      (๑๑) การทํานํ้าอัดลม  นํ้าหวาน   นํ้าโซดา  นํ้าด่ืม 
      (๑๒)  การทํานํ้าตาล 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 



-๓- 
 
  ที่ 

 
                                   ประเภทของกิจการ 

    อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
    (บาท)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
๕ 

     (๑๓) การทํานํ้านมข้น 
     (๑๔) การต้ม  การกลั่นแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  และนํ้าส้มสายชู 
     (๑๕) การคั่วกาแฟ  
     (๑๖) การทําลูกช้ินด้วยเครื่องจักร  
     (๑๗) การทําผงชูรส  
     (๑๘) การทํานํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค  เคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ  
     (๑๙) การเก็บถนอมอาหารโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงมา้ขึ้นไป 
     (๒๐) การทํา  บรรจุใบชาแห้ง  ชาผง   
     (๒๑) การทําไอศกรีม 
     (๒๒) การทําบะหมี่  มักกะโรนี  
     (๒๓) การแกะตัดแต่ง  ลา้งสัตว์นํ้าที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
     (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  
กิจการที่เก่ียวกับยาเวชภัณฑ์เครื่องสําอาง   

(๑) การทําสบู่  ยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  ผงซักฟอก 
(๒) การโม่  บดยาด้วยเครื่องจักร 
(๓) การทํา  บรรจุเครื่องสําอาง  และยาสีฟัน 
(๔) การทํา  บรรจุ ยารักษาโรค  ยารักษาสัตว์ 
(๕) การทําสําล ี บรรจุสําล ี

กิจการเก่ียวกับการเกษตร  
     (๑) การอัดเอานํ้ามัน  แบ่งบรรจุนํ้ามันพืช 
     (๒) การลา้ง  การอบ  รม  การสะสมยางดิบ 
     (๓) การทาํแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู และการทําแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน   
     (๔) การสขี้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
     (๕) การทาํและม้วนยาสบู 
     (๖) การป้ันฝ้าย  หรือนุ่น  การผลิตเสน้ใยจากพืชด้วยเครื่องจักร 
     (๗) การสะสมปอ  หรือป่าน 
     (๘) การทาํ  การบรรจุ  การสะสมยาฆา่แมลง 
    (๙) การขัด  กะเทาะ  บดเมล็ดพืช 
          ก. รถเก่ียวข้าว 
               ๑. ขนาดความจุไม่ถึง  ๒  ตัน 
               ๒. ขนาดความจุต้ังแต่  ๒  ตันขึ้นไป 
     (๑๐) รถอัดฟาง 
            ก. ขนาดไม่เกิน  ๒๕  กิโลกรัม 
            ข.  ขนาด         ๓๐  กิโลกรัม 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

     



-๔- 

 
 ที่ 

 
                                     ประเภทของกิจการ 

 อัตรา 
 ค่าธรรมเนียม 
      (บาท)

 
 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 
 
๘ 

     (๑๐) การทําและสะสมปุ๋ย  
  ก.  สะสมปุ๋ยเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 

       ข.  สะสมปุ๋ยไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรมัขึ้นไป 
     (๑๑) การทําใยมะพร้าว  หรือวัตถุที่คลา้ยคลึงด้วยเครื่องจักร  
     (๑๒) การแปรรูป  การตาก  การเก็บสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
 
กิจการที่เก่ียวกับโลหะ หรือแร่ 
     (๑) การหลอม หล่อ  ตี  กลึง  ถลุงแร่  แก้ว  และโลหะทุกชนิด 
     (๒) การเช่ือมและประสาน  โลหะด้วยแก๊ส  ไฟฟ้าและเครื่องจักร 
     (๓) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอ่ืนใด 
     (๔) การทาํโลหะด้วยเครื่องจักร 
     (๕) การอัด  เจาะ  รีด โลหะด้วยเครื่องจักร 
     (๖) การทาํโลหะเป็นภาชนะ  หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
     (๗) การต่อโลหะโดยใช้ไฟฟ้า  แก๊สหรอืเคร่ืองจักร 
     (๘) การสะสม  แยก  คดัเลือก  หรือลา้งแร่ 

 
กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล 
     (๑) การต่อ ประกอบ หรือซ่อมเคร่ืองจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือยนต์ เรือกล 
     (๒) การลา้ง  อัด  ฉีดรถยนต์  ขัดสี  เคลือบสี 
     (๓) การปะ  การเช่ือมยาง   
     (๔) การทาํ  ซ่อม  การอัดผลิตสะสมจําหน่ายแบตเตอรี่ 
     (๕) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
 
กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
     (๑) การทาํไม้ขีด 
     (๒) การทําธูปโดยใช้เครื่องจักร 
     (๓) การสะสมถ่าน 
     (๔) การเลื่อยและการซอยไม ้ ด้วยเครื่องจักรกล 
     (๕) การประดิษฐ์ไม้หรืองา  เป็นสิ่งของต่าง ๆ ด้วยเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
      
    



-๕- 
  
 ที่ 

                                         
                                     ประเภทของกิจการ 

    อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
    (บาท) 

  
 
 
 
 
 
๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

     (๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ
     (๗) การไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําคิ้ว  และติดไม้ด้วยเครื่องจักร 
     (๘) การทาํกระดาษต่าง ๆ 
     (๙) การโม ่ บด  ชัน 

(๑๐) การอบไม้ 
 

กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
     (๑) การประกอบกิจการอาบ   อบ   นวด 
     (๒) การประกอบกิจการโรงแรม  จํานวน  ๑๐  ห้องขึ้นไป 
     (๓) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
     (๔) การจัดให้มีการเต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  
          ทํานองเดียวกัน 
     (๕) การจัดต้ังสระว่ายนํ้า  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
     (๖) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือ 
          การเลน่อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
     (๗) การรับจ้างแต่งเล็บ  การแคะหู  การล้างตามซึ่งเป็นอันตราย  
          ต่อสุขภาพ 
     (๘) การใหบ้ริการควบคุมนํ้าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ         
          ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษหรือโดยวิธีอ่ืนใดเว้นแต่หาก  
          การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย  
          สถานพยาบาลและการบริหารร่างกาย 
     (๙) การแต่งผม 
 
กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
     (๑) การกรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป 
     (๒) การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร 
     (๓) การทอเสื่อ   พรม  และสิ่งอ่ืน ๆ 
     (๔) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรเย็บผ้าเกิน  ๕  เครื่อง 
     (๕) การพิมพ์ลวดลายผ้าและสิ่งอ่ืน ๆ 
     (๖) การซกัรีด  อัดกลีบ  กัดสีผ้า  โดยใช้เคร่ืองจักร 

๕๐๐
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 



-๖- 
 
ที่ 

 
                                   ประเภทของกิจการ 

     อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
     (บาท) 

  ๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๒ 

กิจการที่เก่ียวกับหิน  ทราย  ซีเมนต์  และวัตถุคลา้ยคลึง
     (๑) การทาํภาชนะดินเผา 
     (๒) การทาํกระดาษทราย 
     (๓) การโม ่ ป่นหินด้วยเครื่องจักร 
     (๔) การทาํเคร่ืองใช้ด้วยวัตถุซีเมนต์หรือวัตถุคล้ายคลึง 
     (๕) การสะสมซีเมนต์  หนิ  ทราย  และวัตถุคล้ายคลึง 
     (๖) การเจยีระไนเพชร  หิน  หรือวัตถคุล้ายคลึง 
     (๗) การเลือ่ย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
     (๘) การประดิษฐ์กระจก 
     (๙)) การทาํชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์ 
 
กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
     (๑) การผลิตสะสม  บรรจุ  ขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ ์
     (๒) การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้ด้วยยางเทียม  ผลผลิต   
          เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายกัน 
     (๓) การทาํสีและน้ํามันผสมส ี
     (๔) การทาํสะสมแกส๊  การผลิต  บรรจ ุ หรือขนส่งก๊าซ 
     (๕) การทาํสะสมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
          (ก)  ปริมาณต้ังแต่  ๒๐๐  ลิตร  ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
          (ข)  ปริมาณต้ังแต่  ๕,๐๐๐ ลิตรขึน้ไป  
     (๖) การทาํหลอดกาแฟ 
     (๗) การเคลือบ  ชุบ   วัตถุด้วยพลาสติก  เซลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์
            หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 
     (๘) การนําโม่  บด  หลอม หล่อพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์   
          หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (๙) การทาํหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
     (๑๐) การทํานํ้าแข็งแห้ง 
     (๑๑) การสะสมถ่านโค้ก 
     (๑๒) การทํา  เก็บ  ขนสง่และค้าดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี   
            อันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

   
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 



-๗- 
 
  ที่  

 
                             ประเภทของกิจกรรม 

      อัตรา     
  ค่าธรรมเนียม 
      (บาท) 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 
     (๑) การย้อมที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น 
     (๒) การพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องจักร 
     (๓) การซอ่มเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ์ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
     (๔) การทาํหรือประดิษฐ์ผ้าเย็น  และสิง่ที่คล้ายกันที่ไม่บรรลุหรือ  
          บรรจุในกล่องหรือซอง 
     (๕) การทาํเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง 
     (๖) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
     (๗) การสะสมวัตถุสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
     (๘) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
     (๙) การใหบ้ริการควบคุมป้องกันแมลง  หรือสัตว์พาหนะนําโรค 
     (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือขนส่ง  ไบโอดีเซล และเอทานอล 
 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๔๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

           
 


