
 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน   
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารตําบลขอนแกน  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน  

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลขอนแกนและนายอําเภอเมืองรอยเอ็ด   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลขอนแกน  เรื่อง  การควบคมุ 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลขอนแกนเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลขอนแกนแลวหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  เหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขององคการบริหารสวนตําบลขอนแกน  ป  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบการกิจนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรการ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือประโยชนอันมีมูลคา 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา   

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงาน

สวนทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติหนาท่ีในอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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ขอ ๕ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขต

องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน   

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๑.๒)  การประกอบกิจการการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะ  

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑสัตว   

   (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูก  หรือชิ้นสวนท่ียังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช   

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร 

อาหารการเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

     (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา   

ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

     (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

     (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

     (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
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     (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

     (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

     (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  ผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

    (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

     (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ    

ในทํานองเดียวกัน 

     (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

รถเกี่ยวนวดขาว 

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

     (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

     (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

     (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 
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  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

     (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

     (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนดิ  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

     (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

     (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

     (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

     (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

     (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 
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     (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไมหวาย  ชานออย 

     (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

     (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบรกิารในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

     (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตากฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตากฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

       (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ  

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
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     (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

     (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

     (๙.๑๓)  การประกอบกิจการควบคุมน้ําหนัก   

     (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

     (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

     (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

     (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

     (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

     (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก 

สัตวชั่วคราว   

    (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก   

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

     (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 
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     (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดินทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดษิฐหนิเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

       (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

     (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

       (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

     (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

     (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

     (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดางสารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   
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     (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ 

วัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

    (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ที่ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 
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   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือเพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ เมื่อพนกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับแลว  หามมิใหบุคคลใด 

ประกอบกิจการซึง่กาํหนดใหควบคุมดังระบไุวในขอ  ๕  ในเขตองคการบรหิารสวนตําบลขอนแกน  เวนแต 

จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสวนทองถิ่น 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

ทั้งนี้  ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะ

และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

อนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้   

ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ   

ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลซึ่งทํารางระบายน้ํา  รับน้ําโสโครกไปใหพนจากท่ีนั้นโดยสะดวก   

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้าํสาธารณะ  หรือบอรับน้าํโสโครกดวยวตัถถุาวร   

มีลักษณะเรียบไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําและรางน้ําตองไมมีลักษณะที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะ

หรือแกผูอาศัยใกลเคียง 

  (๔)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนที่ดวยมิใหน้ําซึม   

รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันควัน   

มูลเถา  กล่ินไอหรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูใกลเคียง  ตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  ตองใหมีแสงสวางและทางระบายน้ําอยางเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการคานั้น ๆ 

  (๗)  ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะเพียงพอ 

  (๘)  ตองมีสวมอันไดสุขลักษณะใหพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูสถานท่ีนั้นและตองอยู 

ในท่ีซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๙)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ 

  (๑๐)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๑)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  เขาตรวจสถานท่ี

เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนกิจกรรมท่ีกระทําไดในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว   

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะ 
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เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง   

มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน 

เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ   

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบายอากาศใหเปนตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทกุวัน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจจะเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด   

อันอาจเปนอันตรายตอสุภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติ 

ของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้   

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ   

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

  (๓)  กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม   

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   
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ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้   

    (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอย  ๖  เดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น   

    (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถอุันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๙ ใหกิจการที่เกี่ยวกับการบริการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ 

ระบบการไดยินของผูมาใชบริการ  ดังตอไปนี้   

  (๑) การประกอบกิจการโรงมหรสพตามความในขอ  ๕  (๙.๕) 

  (๒) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ทํานองเดียวกันตามความในขอ  ๕  (๙.๖) 

  (๓) การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ทํานองเดียวกันตามความในขอ  ๕  (๙.๘) 

  (๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  ตามความในขอ  ๕  (๙.๑๑) 

ทั้งนี้   ไมวาจะเปนสถานที่ จําหนายอาหารดวยหรือไมก็ตาม  ตองอยูภายใตการควบคุม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน 
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ขอ ๒๐ ในสถานที่ประกอบกิจการท่ีจําหนายอาหารท่ีมีพ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   

ตองมีใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือสถานที่ประกอบกิจการที่มีพ้ืนที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   

ตองมีหนังสือรับรองการแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น 

กรณีสถานประกอบกิจการที่จําหนายอาหารตามวรรคหนึ่งจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนตรี  รําวง   

รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ  ทํานองเดียวกัน  ตองย่ืนคํารองตอองคการบริหาร 

สวนตําบลตําขอนแกน  เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ ๒๑ สถานที่ประกอบกิจการตามขอ  ๑๕  หรือ  ๑๖  ตองตั้งอยูหากจากชุมชน  ศาสนาสถาน   

โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  ไมต่ํากวา  ๑  กิโลเมตร  ยกเวนกิจการที่ไดกอตั้งอยู 

กอนออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขอนแกนนี้ 

ขอ ๒๒ สถานท่ีประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพขอ  ๑๕  หรือ  ๑๖  ตองจัดใหมี 

ลักษณะดังนี ้

  (๑) การออกแบบและการวางผังของอาคารควรเหมาะสมตอการปองกันเสียง 

และความส่ันสะเทือนจากพ้ืนท่ีใหบริการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญแกประชาชนใกลเคียง 

  (๒) พ้ืนที่สวนที่มีดนตรีหรือการแสดงดนตรี  สวนเตนรําและบริเวณที่มีเสียงดัง   

และความส่ันสะเทือนควรเปนอาคารที่ปดมิดชิด  และใชวัสดุที่ปองกันเสียงและความส่ันสะเทือนไดเพ่ือปองกัน 

การเกิดเหตุรําคาญจากเสียงและความส่ันสะเทือนท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบแกประชาชนใกลเคียง 

  (๓) บริเวณโดยรอบอาคาร  ตัวอาคาร  พ้ืนอาคาร  โตะและเกาอี้  ตองไดรับการดูแล 

ใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

ขอ ๒๓ ใหผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๑๕  หรือ  ๑๖  ตองจัดใหมี

และปรับปรุงส่ิงที่เปนตนกําเนิดเสียงและทางผานของเสียง  มิใหมีระดับเสียงเกิน  ดังนี้ 

ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการตลอดระยะเวลาทําการ  ตองมีคาเฉล่ียของระดับเสียง  (LAeq)   

ไมเกิน  ๙๐  เดซิเบลเอ  และมีคาระดับเสียงสูงสุด  (Lmax)  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่งไมเกิน  ๑๑๐  เดซิเบลเอ   

โดยมีเครื่องมือและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 

  (๑) เครื่องมือวัดระดับเสียงเปนชนิด  Sound  Level  Meter  Type  ๒  หรือสูงกวา 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) เครื่องมือวัดระดับเสียงตองไดมาตรฐาน  IEC  ๖๕๑  หรือ  IEC  ๘๐๔  ของคณะกรรมาธิการ 

ระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟา  (International  Electro  technical  Commission,  IEC) 

วิธีการในการตรวจวัดระดับเสียง 

   ๑) ตองปรับเทียบความถูกตองของเครื่องวัดระดับเสียงกอนใชงานทุกครั้ง 

   ๒) กําหนดจุดตรวจวัดระดับเสียง  ดังนี้ 

    (ก)  บริเวณกลางหองหรือบริเวณที่โดยปกติมีผูใชบริการมาก 

    (ข)  จุดตรวจวัดระดับเสียงตองอยูสูงจากระดับพ้ืนหองประมาณ  ๑.๒๕  เมตร  

สําหรับการตรวจวัดในบริเวณที่ผูใชบริการสวนใหญนั่ง  และที่ระดับ  ๑.๕๐  เมตร  สําหรับตรวจวัดในบริเวณ 

ที่ผูใชบริการสวนใหญยืน 

   ๓) ตรวจวัดระดบัเสียง  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่งท่ีสถานประกอบการเปดใหบริการ  

โดยทําการตรวจวัดเปนเวลา  ๑๕  นาทีติดตอกัน  แลวนํามาหาคาระดับเสียงเฉล่ีย  (LAeq)  และคาระดับเสียง 

เฉล่ียสูงสุด  (Lmax)  ดังนี้ 

    (ก)  ในกรณีเครื่องวัดระดับเสียงชนิด  Equivalent  Continuous  Sound  

Pressure  Level  แบบแสดงผลเปนตัวเลข  ใหตั้งคาตรวจวัดในชวงเวลา  ๑๕  นาที  แลวอานคาออกมาเปน  

คาระดับเสียงเฉล่ีย  (LAeq)  และคาระดับเสียงเฉล่ียสูงสุด  (Lmax)  ไดทันที 

    (ข)  ในกรณีเครื่องวัดเสียงชนิด  Sound  Pressure  Level  แบบแสดงผล  

โดยใชเข็มชี้วัด  ใหปรับปุมความไวของการอานคาท่ี  “Slow”  ทั้งนี้ 

    หากความแตกตางของคาระดบัเสียงสูงสุดและต่าํสุด  อยูในชวง  ±๓  เดซิเบลเอ   

ใหนําคาต่ําสุดและคาสูงสุดมารายงาน  โดยใหรายงานเปนคาชวง 

    หากความแตกตางของคาระดบัเสียงสูงสุดและต่าํสุด  อยูในชวง  ±๖  เดซิเบลเอ   

ใหนําคาสูงสุดมาลบออกดวย  ๓  เดซิเบลเอ  และรายงานเปนคาเดี่ยว 

   ๔) ในระหวางการใหบริการ  ควรมีการหยุดหรือลดระดับเสียงจากการแสดงดนตรี  

หรือการเปดเพลงหรือจากเครื่องกําเนิดเสียงหรือกิจกรรมอื่นที่กอใหเกิดเสียงดังมาเปนระยะ  เพ่ือให

ผูใชบริการไดพักจากการสัมผัสเสียงดัง 
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   ๕) ตองจัดใหมีบริการเครื่องปองกันเสียงที่ไดมาตรฐานและสะอาดสําหรับ 

ผูมาใชบริการเมื่อไดรับการรองขอ  และผูประกอบการตองติดประกาศหรือใหขอมูลดวยวิธีการอื่นใด   

แกผูใชบริการเกี่ยวกับการปองกัน  การแกไขหรือการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดจากการที่ไดยินเสียงดัง 

   ๖) จัดใหมีเครื่องวัดระดับเสียงและแสดงผลการตรวจวัด  เพ่ือใหผูใชบริการ 

ไดทราบถึงระดับเสียงใสขณะใชบริการ  และสามารถพิจารณาการปองกันตัวเองได 

ขอ ๒๔ ใหผูประกอบกิจการเล้ียงสุกร  อันเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามความใน  

ขอ  ๕  (๑.๑)  ตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งควรอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  

โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ในระยะที่ 

ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ  และไมกอใหเกิดรําคาญตอชุมชน  โดยควรมีระยะหางจากสถานท่ีท่ีกลาวขางตน

และแหลงน้ําสาธารณะในระยะทาง  ดังตอไปนี้ 

   (๑.๑)  สถานประกอบกจิการเล้ียงสุกรไมนอยกวา  ๕๐  ตัว  ควรมีระยะหางในระยะ  

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

   (๑.๒)  สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรไมนอยกวา  ๕๐ - ๕๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

   (๑.๓)  สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรเกินกวา  ๕๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

  (๒) สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตว  ตลาดนัดคาสัตว

ตั้งแต  ๕  กิโลเมตรขึ้นไป   

  (๓)  จัดใหมีบริเวณเล้ียงสุกรเปนสัดสวน  และอยูหางเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินตาง   

เจาของและตองมีท่ีวางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้น  ไมนอยกวา   

๒๐  เมตรทุกดาน  เวนแตดานท่ีมีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดินของผูประกอบกิจการ  ประเภทเดียวกัน 

ตามขอบัญญัตินี้ 

  (๔)  สถานที่ประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูบริเวณที่ไมมีน้ําทวมขัง 
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ขอ ๒๕ โรงเรือนเล้ียงสัตวหรือสวนประกอบตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) โรงเรือนเล้ียงสัตวตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะสม 

แกการเล้ียงสัตว  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

  (๒) พ้ืนโรงเรือนเล้ียงสัตวตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  พ้ืนผิวเรียบทําความสะอาดงาย 

มีความลาดเอียงเหมาะสมใหน้ําหรือส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓) หลังคาทําดวยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืนที่เหมาะสม  และมีชองทางแสงสวาง 

หรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง 

  (๔) โรงเรือนเล้ียงสัตวตองมีน้ําขังและปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  คอกสัตวกั้น 

เปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตวไมใหสัตวอยูอยางแออัด 

  (๕) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  และมีการระบายอากาศดี 

  (๖) ถนนภายในสถานประกอบกิจการตองใชวัสดุคงทนมีความกวางเหมาะสม   

สะดวกในการขนสงลําเลียงอุปกรณ  อาหารสัตว  รวมท้ังผลผลิตเขาและออกภายในสถานประกอบกิจการ 

  (๗) สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดใหเปนสัดสวน  และถูกหลักสุขาภิบาล 

ขอ ๒๖ สถานที่ประกอบกจิการเล้ียงสัตวตองมสุีขลักษณะเกีย่วกับเครื่องมือ  เครื่องใช  น้ําดื่ม  

น้ําใช  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) อาหารที่ใชเล้ียงสัตวตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการควบคุม 

คุณภาพสัตว 

  (๒) ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบและมีการดูแลรักษา

ความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

  (๓) ตองมีที่เก็บรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณในการทํางานเปนสัดสวน  เหมาะสม 

และเปนระเบียบเรียบรอย 

  (๔) เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณรวมถึงสวิตชและสายไฟตาง ๆ  ตองไดรับ 

การดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี 

  (๕) ตองจัดใหมีน้ําดื่มท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มไวบริการสําหรับผูปฏิบัติงาน 

อยางเพียงพอ  ตั้งอยูบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเล้ียงสัตว 
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  (๖) ตองจัดใหมีน้ําใชที่สะอาดไดมาตรฐาน  และปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ําใช 

ในแตละวัน 

  (๗) กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพ  น้ําดิบ

ใหสะอาดตรวจสอบทอน้าํและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยูเสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ํา  ใหมีคุณภาพดี 

อยูเสมอ 

ขอ ๒๗ สุขภาพและอนามัยของผูปฏิบัติงานตองเปนไปตามท่ีกําหนดไว  ดังนี้ 

  (๑) ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

โรคท่ีเกี่ยวกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  หูน้ําหนวก  และบาดแผลติดเชื้อ  หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  

ไดแก  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  เรื้อน  ไวรัสตับอักเสบเอ  โรคพยาธิ  

และโรคผิวหนังนารังเกียจ  เปนตน  หากผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคดังกลาวตองหยุดพักรักษาใหหาย 

  (๒) ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําทุกป 

  (๓) ผูปฏิบัติงานควรไดรับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย 

  (๔) ผูปฏิบัติงานในฟารมตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

   (ก)  ลางทําความสะอาดมือทุกครั้งกอนเขาหรือออกจากฟารม  และภายหลัง 

ออกจากหองสวมและจับตองส่ิงปนเปอนตาง ๆ 

   (ข)  ควรสวมชุดปฏิบัติงานท่ีสะอาดเหมาะสมในแตละกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

   (ค)  ในกรณีที่มีบาดแผลตองปดแผลดวยผาพันแผล  ถามีบาดแผลที่มือ   

ตองสวมถุงมือหรือปลอกถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

ขอ ๒๘ สถานท่ีประกอบกิจการเล้ียงสัตวตองมีระบบการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล 

ใหเปนไปหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไดมาตรฐานโดยใชวิธีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม  

ทางระบายน้ําไมอุดตัน 

  (๒) น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงใหไดเกณฑมาตรฐาน

น้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  กอนปลอยออกสูภายนอกสถานประกอบกิจการ 

  (๓) ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เหมาะสมและเพียงพอ 
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  (๔) ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดดวยวิธีการฝง  เผาอยางถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล  และปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่นวาดวยการนั้น 

  (๕) ตองทําความสะอาด  กวาด  ลางพ้ืนโรงเรือนเล้ียงสัตวและบริเวณโดยรอบ  

โรงเรือนเล้ียงสัตวใหสะอาดทุกวัน  ตองจัดใหมีที่กักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ  เพ่ือปองกันเหตุเดือนรอนรําคาญ 

อันเนื่องมาจากกล่ินและไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงนําโรค 

  (๖) หามทิ้งมูลสัตวหรือมูลฝอยในท่ีดินตนเอง  ที่สาธารณะ  หรือแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๗) ตองมีน้ําและหองสวมตามลักษณะและจํานวนที่จํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และบําบัดหรือการกําจัดส่ิงปฏิกูลถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

  (๘) ภายในหองน้ําและหองสวมควรมีวัสดุอุปกรณตามความจําเปนและเหมาะสม 

  (๙) ตองดูแลรักษาความสะอาดหองน้ําและหองสวมเปนประจําทุกวันที่ปฏิบัติงาน 

ขอ ๒๙ สถานที่ประกอบกิจการเล้ียงสัตวตองมีการจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตว 

และแมลงนําโรค  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองมีการปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากสัตวดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตอง 

  (๒) การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีเผา  หรือฝงเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของสัตว

และแมลงนําโรค  ดังนี้ 

   (ก)  การกําจัดซากสัตวโดยการฝงตองมีเนื้อท่ีเพียงพอ  และอยูในบริเวณที่ 

น้ําทวมไมถึงโดยฝงซากลําจากผิวดินไมนอยกวา  ๑๕  เซนติเมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสมทําการราด

หรือโรยบนสวนตาง ๆ  ของสัตวจนทั่วและกลบหลุมดิน 

   (ข)  การกําจัดซากสัตวโดยการเผาตองมีสถานท่ีท่ีเผาหรือเตาเผาอยูในบริเวณ 

ที่เหมาะสมในการใชเผาซากจนหมดแลวกลบหลุมดิน 

   (ค)  สถานที่กําจัดซากตองหางจากบริเวณอาคาร  หรือโรงเรือนเล้ียงสัตว   

อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย 

  (๓) ตองมีการควบคุมปองกันสัตวและแมลงนําโรคในฟารมไมใหมีจํานวนมาก 

จนกอใหเกิดความเส่ียงในการแพรเชื้อโรคติดตอ  หรือกอเหตุเดือนรอนรําคาญตอผูอยูในที่ใกลเคียง 
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  (๔) กรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอที่เกี่ยวกับสัตวในเขตพ้ืนที่ตองจัดใหมีวิธีการ

ควบคุมปองกันมิใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคในสถานที่เล้ียงสัตวท้ังในตัวสัตว  อาหาร  น้ําใช   

คนเล้ียงและส่ิงแวดลอมอื่น ๆ   

ขอ ๓๐ สถานที่ประกอบกิจการเล้ียงสัตวตองมีการรักษาความปลอดภัย  และการปองกัน 

เหตุรําคาญ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ควรจัดใหมีหองเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อหรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตราย

หรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๒) ควรจัดใหมีหองพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลท่ีครบรายการไวในสถานประกอบกิจการ 

และพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

  (๓) ระดับเสียงในสถานประกอบการเล้ียงสุกรในเวลากลางวันตองมีระดับเสียงเฉล่ีย   

๘  ชั่วโมงไมเกิน  ๙๐  เดซิเบล  (เอ)  ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

  (๔) ระดับความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดและกาซแอมโมเนีย  บริเวณ 

คอกเล้ียงสัตวตองไมเกินคามาตรฐานตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

  (๕) วิธีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในสถานท่ีประกอบการใหใชวิธีการตรวจวัด

ของหนวยงานราชการไทย  ในกรณีที่ไมมีวิธีการตรวจวัดท่ีเปนมาตรฐานกําหนดไว  ใหใชวิธีการตรวจวัด 

ที่ทองถิ่นยอมรับ 

  (๖) ควรควบคุมปองกันกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานประกอบกิจการมิใหมีกล่ิน  น้ําเสีย  

เขมา  ควัน  เสียง  ฝุน  และความรอน  เปนตน  ที่จะทําใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนเหตุอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยใกลเคียงหรืออยูในเสนทางการสัญจรของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๓๑ เมื่อพนกําหนด  ๙๐  วันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมีใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 
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ขอ ๓๒ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลขอนแกนกําหนด  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๓๓ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนด

ของทองถิ่น 

  (๒) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

  (๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

   (๓.๑)  จะโอนใหแกกันไมได  ใชไดเฉพาะกิจการตามใบอนุญาตนี้เทานั้น   

และสถานท่ีระบุไวในใบอนุญาตนี้เทานั้น 

   (๓.๒)  ตองเก็บเอกสารนี้ไวในสถานที่ระบุไวในใบอนุญาตและแลเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๓๔ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๓๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทรายภายใน  ๓๐  วันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๖  ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลขอนแกนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการขออนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ   

วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๓๒  และขอ  ๓๓  ดวย 

ขอ  ๓๗  ผูใดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

๒  ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลขอนแกน 

ขอ  ๓๙  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   



 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลขอนแกนกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร 

แตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ขอ ๔๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุด  วาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี ้

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๑๔๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๔๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังและตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ  ๔๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนด  ๑  ปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๔๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลขอนแกนเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พรมมา  เพ็งวิภาศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลขอนแกน    
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บาท ส.ต.

๑.  กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

๑.๑   เพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด

     ก.  การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ

            (๑)  จํานวน ต้ังแต่  ๕ - ๙ ตัว ๑๐๐

            (๒)  จํานวน ต้ังแต่  ๑๐ - ๒๐  ตัว ๒๐๐

            (๓)  จํานวน ต้ังแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไป ๓๐๐

     ข.  การเลี้ยงสุกร

            (๑)  จํานวน ต้ังแต่  ๑๕ – ๕๐  ตัว ๒๐๐

            (๒)  จํานวน ต้ังแต่  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว ๔๐๐

            (๓)  จํานวน ต้ังแต่  ๑๐๑  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐

    ค.  การเลี้ยงแพะ  แกะ

            (๑)  จํานวน ต้ังแต่  ๑๐ – ๒๐ ตัว ๒๐๐

            (๒)  จํานวน ต้ังแต่  ๒๑ - ๕๐  ตัว ๕๐๐

            (๓)  จํานวน ต้ังแต่  ๕๑  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐

    ง.  การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  สัตว์ปีก ฯลฯ

            (๑)  จํานวน ต้ังแต่  ๕๐ – ๑๐๐ ตัว ๒๐๐

            (๒)  จํานวน ต้ังแต่  ๑๐๑ - ๕๐๐  ตัว ๔๐๐

            (๓)  จํานวน ต้ังแต่  ๕๐๑  ตัวขึ้นไป ๖๐๐

    จ.  การเลี้ยงแมลง

           (๑)  ขนาดพ้ืนที่ต้ังแต่ ๑ – ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐

           (๒)  ขนาดพ้ืนที่ต้ังแต่ ๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๒๐๐

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลขอนแก่น

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙

ลําดับ
ที่

ประเภทการค้า
ค่าธรรมเนียมปีละ

หมายเหตุ



2

บาท ส.ต.

ลําดับ
ที่

ประเภทการค้า
ค่าธรรมเนียมปีละ

หมายเหตุ

๑.๒  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ี ไม่ว่า
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม

๑,๐๐๐

๒.  กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

๒.๑   การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย                 
หรือขายในตลาด

๒๐๐

๒.๒   การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก ๓๐๐
๒.๓   การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๓๐๐
2.4 การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ ๓๐๐
2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา

 หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก  เผาหรือกรรมวิธี
ใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นการอาหาร  

     ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตํ่ากว่า ๕ แรงม้าลงมา ๒๐๐
     ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐

2.6 การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือ
พืช  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์

      ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา ๑๐๐

      ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐

      ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐

2.7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง ๕๐๐

๓.  กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน

3.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว 
นํ้าจิ้มหรือซอสปรุงรสชาติต่าง ๆ

๒๐๐

3.2 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า   
 กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ นํ้าปลา หอยดอง นํ้าเคย 
  นํ้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

๒๐๐

3.3 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอ่ืน

๒๐๐
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3.4 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด น่ึง ต้ม
 ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด

๒๐๐

3.5 การผลิต สะสม หรือแบ่งลูกช้ิน

      ก.  ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๒ แรงม้า ๒๐๐

      ข.  ใช้เครื่องจักร เกิน ๒ แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐

3.6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้       
วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

      ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐

      ข.  ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐

3.7 การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ             
  ที่คล้ายคลึงกัน

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐

3.8 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอ่ืน ๆ

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐

3.9 การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๑,๐๐๐

3.10 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม

๕๐๐

3.11 การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐

3.12 การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐

3.13 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ ๒๐๐

3.14 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ นํ้าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้ําตาลเมา

๑,๐๐๐



4

บาท ส.ต.

ลําดับ
ที่

ประเภทการค้า
ค่าธรรมเนียมปีละ

หมายเหตุ

3.15 การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ

      ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐

      ข.  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๕ แรงม้า ๑,๕๐๐

      ค.  ใช้เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงม้า ๒,๐๐๐

3.16 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งนํ้าแข็ง ๑,๐๐๐

3.17 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าจากพืช ผัก 
ผลไม้ เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐

3.18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐

3.19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร ๑,๐๐๐

3.20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเช่ือม

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักร     1,000

3.21 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ ๒๐๐

3.22 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ๑,๐๐๐

3.23 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร

      ก.  ใช้เครื่องทําความเย็นไม่เกิน  ๕ แรงม้า ๕๐๐

      ข.  ใช้เครื่องทําความเย็นเกิน  ๕  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐

      ค.   ใช้เครื่องทําความเย็นเกินกว่า  ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๑,๕๐๐

3.24 การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐

๔.  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง

ผลิตทําความสะอาด

4.1 การผลิต    การโม่    การบด   การผสม   การบรรจุยา

      ก.  ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐

      ข.  เกิน  ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
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      ค.  เกิน  ๒๐  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐

4.2 การผลิต  บรรจุยาสีฟัน   แชมพู   ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง ๆ 
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐

4.3 การผลิต บรรจุสําลี   ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๑,๐๐๐

4.4 การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐

4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ต่าง ๆ

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐

๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

5.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐

5.2 การล้าง อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐

5.3 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ
ในทํานองเดียวกัน

๑,๐๐๐

5.4 การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม

      ก.  ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑ – ๒๐  แรงม้า ๒๐๐

      ข.  ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๒๑ – ๕๐  แรงม้า ๔๐๐

      ค.  ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕๑ – ๑๐๐  แรงม้า ๕๐๐

      ง.  ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๐๑  แรงม้าขึ้นไป ๑,๕๐๐

รถเกี่ยวนวดข้าว

      ก.  รถเกี่ยวนวดข้าว หน้าตักกว้าง ๒ เมตร ๓๐๐

      ข.  รถเกี่ยวนวดข้าว หน้าตักกว้าง ๒ เมตรขึ้นไป ๕๐๐
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5.5 การผลิตยาสูบ

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐

5.6 การขัด   กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   ๕๐๐

5.7 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย

      ก.  การผลิตปุ๋ย

          (๑)  ไม่ใช่โรงงาน ๑,๐๐๐

          (๒)  โรงงานใช้เครื่องไม่เกิน ๓ แรงม้า หรือแรงงานเกินกว่า ๑๐ คน   
               หรือโรงงานผลิต

๕,๐๐๐

      ข.  การสระสมปุ๋ย (โกดัง) ๕,๐๐๐

      ค.  การจําหน่ายปุ๋ย ๓,๐๐๐

5.8 การผลิตเส้นใยจากพืช

      ก.  ใช้แรงงาน ๑,๐๐๐

      ข.  ใช้เครื่องจักร

          (๑) เคร่ืองจักรไม่เกิน ๔ แรงม้า ๒,๐๐๐

          (๒) เคร่ืองจักรเกินกว่า ๔ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๓,๐๐๐

          (๓) เครื่องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป ๕,๐๐๐

5.9 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด

      ก.  การสะสม (โกดัง) ๑,๐๐๐

      ข.  การสะสมเพ่ือการค้าปลีก ค้าส่ง ๒,๐๐๐

      ค.  การตาก ๓,๐๐๐

      ง.  การขนถ่ายมันสําปะหลัง ๓,๐๐๐

๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่

6.1 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ด้วย
โลหะหรือแร่

      ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐

      ข.  ใช้เครื่องจักร มีกําลังเกิน  ๒  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕,๐๐

      ค.   ใช้เครื่องจักรเกิน  ๕ แรงม้าขึ้นไป 2,000

6.2 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 
ใน  ๖.๑

1,000
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6.3 การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซ
 หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน   ๖.๑

๕๐๐

6.4 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอ่ืน
ใดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖.๑

๕๐๐

6.5 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 
  ใน  ๖.๑

      ก.  ใช้เครื่องจักร ๑ แรงม้า ๒๐๐

      ข.  ใช้เครื่องจักรเกิน  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐

      ค.   ใช้เครื่องจักรเกิน  ๕ แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐

6.6 การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ ๑,๐๐๐

๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล

7.1 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์

      ก.  ที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๑ – ๕๐  ตารางเมตร ๕๐๐

      ข.  ที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๕๑ – ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

      ค.  ที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่  ๑๐๑ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐

      ง.  ที่มีพ้ืนที่มากกว่า  ๒๐๑  ตารางเมตร ๒,๐๐๐

7.2 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ๑,๐๐๐

7.3 การซ่อม การปรับแต่งเครืองยนต์ เครืองจักร เครืองกล ระบบไฟฟ้า           
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร   
 หรือเคร่ืองกล
      ก.  จักรยาน จักรยายนต์ ๒๐๐

      ค.  รถยนต์ เครื่องจักร ๕๐๐

7.4 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย

๒,๐๐๐

7.5 การล้าง  ขัดสี เคลือบสี หรือการอัดฉีดยานยนต์ ๓๐๐

7.6 การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรือการอัดแบตเตอรี่

      ก.  การผลิต ๒๐๐

      ข.  การซ่อม การอัด ๔๐๐

7.7 การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ

      ก.  จักรยาน จักรยานยนต์ ๑๐๐
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      ข.  รถยนต์ พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ ๓๐๐

7.8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ ๒๐๐

7.9 การสะสม  การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกลเก่า

๓๐๐

๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ

8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐

8.2 การเลื่อย  ซอย  ขัด ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําคิ้ว  หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐

8.3  การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย

๑,๐๐๐

8.4 การอบไม้ ๑,๐๐๐

8.5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป ๑,๐๐๐

8.6 การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ

      ก.  ใช้เครื่องจักร ๒ แรงม้า ๒๐๐

      ข.  ใช้เครื่องจักรเกิน ๒ แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕ แรงม้า ๔,๐๐

      ค.  ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป ๖๐๐

8.7 การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ ๕๐๐

8.8 การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน ๓๐๐

๙.  กิจการเกี่ยวกับการบริการ

9.1 การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๕๐๐

9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๑,๐๐๐

9.3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต       
ใน  ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตากฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

1,000

9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้   
บริการ ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตากฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล

๓๐๐

9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพัก
ช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน

1,000
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9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน

    1,000

9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500

9.8 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะหรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

      -  งานที่จัดหารายได้ ๕๐๐

9.9 การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙.๑

๒,๐๐๐

9.10 การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ      
ในทํานองเดียวกัน

๒,๐๐๐

9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม     
 กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๑๐๐

9.12 การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ๕๐๐

9.13 การประกอบกิจการควบคุมนํ้าหนัก  ๕๐๐

9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม ๑,๐๐๐

9.15 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๑,๐๐๐

9.16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๑๐,๐๐๐

9.17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม

๑,๐๐๐

9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย    ๕๐๐

9.19 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ๑,๐๐๐

9.20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ๑,๐๐๐

9.21 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ช่ัวคราว

๑,๐๐๐

๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

10.1 การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

     ก.  การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 500

     ข.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีขึ้นไป 300

     ค.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ - ๑๐ ก่ีขึ้นไป 200
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10.2 การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์

     ก.  พ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร 1,000

     ข.  พ้ืนที่เกินกว่า  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป 3,000

10.3 การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร

     ก.  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า 1,000

     ข.  ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป 2,000

10.4 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 200

10.5 การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกลุ่มอาชีพ

     ก.  ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๐ – ๒๐ เครื่อง ๕๐๐

     ข.  ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๒๑ – ๕๐ เครื่อง 1,000

     ค.  ใช้เครื่องจักรมากกว่า ๕๑ เครื่อง 3,000

10.6 การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐

10.7 การซัก  อบ รีด  หรืออักกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๓๐๐

10.8 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ

     ก.  การกัดสีผ้า 200

     ข.  การย้อม ประเภทรับจ้างทั่วไป ๔๐๐

     ค.  การย้อม ประเภทโรงงาน 600

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน

11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา

     ก. ไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐

     ข. ใช้เครื่องจักร 1,000

11.2 การระเบิด  โม่  บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 10,000

11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ

ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

     ก. ไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐

     ข.  ใช้เครื่องจักร 1,500

11.4 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ 
บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑.๒
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     ก.  ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐  กิโลกรัม 200

     ข.  ต้ังแต่ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 500

     ค.  ต้ังแต่ ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 3,000

11.5 การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

     ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 500

     ข.  ใช้เครื่องจักร 1,000

11.6 การเลื่อย  ตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 500

11.7 การผลิตชอล์ก   ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 200

11.8 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 1,000

11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,000

11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 1,000

11.11 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 10,000

11.12 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๕

1,000

๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมถ่านหิน สารเคมี

12.1 การผลิต  บรรจุ  สะสม บรรจุ  หรือขนส่งกรด   ด่าง สารออกซิไดซ์         
หรือสารตัวทําละลาย

๒,๐๐๐

12.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 2,000

12.3 การผลิต สะสม  กลั่น  หรือขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

๑๒.๓.๑ การผลิต การกลั่น

     ก.  พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐ ตารางเมตร 3,000

     ข.  พ้ืนที่เกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร 5,000

     ค.  พ้ืนที่เกิน ๒๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐ ตารางเมตร 7,000

     ง.   พ้ืนที่เกิน ๓๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 9,000

     จ.  พ้ืนที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป 10,000

๑๒.๓.๒  การสะสม

     ก.  คลังนํ้ามัน 10,000

     ข.  สถานที่จําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง



12

บาท ส.ต.

ลําดับ
ที่

ประเภทการค้า
ค่าธรรมเนียมปีละ

หมายเหตุ

               (๑)  หัวจ่ายนํ้ามันไม่เกิน ๔ หัว 3,000

               (๒)  หัวจ่ายนํ้ามันเกิน ๔ หัว แต่ไม่เกิน ๖ หัว 4,000

               (๓)  หัวจ่ายนํ้ามันเกิน ๖ หัว 5,000

     ค.  ร้านขายส่ง 1,000

     ง.  ร้านค้าปลีก 500

๑๒.๓.๓  การขนส่ง

     ก.  ยานพาหนะขนส่งไม่เกิน ๓ คัน 1,000

     ข.  ยานพาหนะขนส่งเกิน ๓ คัน แต่ไม่เกิน ๖ คัน 3,000

     ค.  ยานพาหนะขนส่งเกิน ๖ คัน แต่ไม่เกิน ๑๐ คัน 5,000

     ง.  ยานพาหนะขนส่งเกิน ๑๐ คันขึ้นไป 10,000

12.4 การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 500

12.5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗.๑ 500

12.6 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

      ก.  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า 500

      ข.  ใช้เครื่องจักรเกิน ๒ แรงม้าขึ้นไป 1,000

12.7 การโม่ สะสม หรือบดชัน

      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐

      ข.  โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๓ แรงม้า 1,000

12.8 การผลิตสี  หรือนํ้ามันผสมสี ๑,๐๐๐

12.9 การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์

๑๒.๙.๑  การผลิต ๕,๐๐๐

๑๒.๙.๒  การล้าง

     ก.  ฟิล์มรูปถ่าย ๑,๐๐๐

     ข.  ฟิล์มภาพยนตร์ ๒,๐๐๐

12.10 การเคลือบ  การชุบวัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

      ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐

      ข.  ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐
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12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

      ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐

      ข.  ใช้เครื่องจักร

           (๑)  เครื่องจักรไม่เกินกว่า  ๓ แรงม้า ๑,๐๐๐

           (๒)  เครื่องจักรเกินกว่า  ๓ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 2,000

           (๓)  เครื่องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 3,000

12.12 การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500

12.13 การผลิตนํ้าแข็งแห้ง

      ก.  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า 500

      ข.  ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 1,000

      ค.  ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๑๐ แรงม้าขึ้นไป 1,500

12.14 การผลิต  สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ           
 ในการผลิตดอกไม้เพลิง

1,000

12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 1,000

12.16 การผลิต  บรรจุ สะสม  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 500

12.17 การผลิต  สะสม หรือบรรจุกาว 300

๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ

13.1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร

      ก.  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า 300

      ข.  ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 300

      ค.  ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป 500

13.2 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์        
 อุปกรณ์ไฟฟ้า

     ก.  การผลิต 1,000

     ข.  การซ่อม ๕๐๐

13.3 การผลิตเทียน  หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

      ก.  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๓ แรงม้า 500

      ข.  ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๓ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 1,000
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      ค.  ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป 3,000

13.4 การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐

13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ที่ใช้แล้วหรือเหลือใช้

      ก.  พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร        500

      ข.  พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 1,000

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า

     ก.  พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 1,000

     ข.  พ้ืนที่ ๑๐๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร 2,000

     ค.  พ้ืนที่มากกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 3,000

13.7 การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

      ก.  ใช้เครื่องจักร 500

      ข.  ไม่ใช้เครื่องจักร 1,000

13.8 การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,000

13.9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือเพปลา 1,000

13.10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 1,000

13.11 การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 1,000

13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 1,000

13.13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 1,000

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