
 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง 

เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขและปรับปรุงชื่อกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหสอดคลอง 

และเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลศาลาแดงและนายอําเภอบางน้ํา เปรี้ยว   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๓ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลศาลาแดงนับตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอันใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมี 

การควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง 

  (๑)  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ 

คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือ

ขายในตลาด 
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   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด  ๆ  ซึ่งมิใช 

เพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร   

การเรขาย  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 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอื่น 

   (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 
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   (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 

   (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 



 หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซกัฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (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 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  (๖)  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (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  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖.๕  )  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  (๗)  กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   (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 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘)  กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 



 หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน      

  (๙)  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (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)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  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  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (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  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  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  หรือ

วัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

  (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง  ๆ 

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดส  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครือ่งใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (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)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ  

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย  

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด  

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น 

อยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ   

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ

ส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดง ายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๗  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมี

การควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว   

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง  

๒  ฉบับ   

  (๒)  ทะเบียนบาน  พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง  ๒  ฉบับ 

  (๓)  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูไดรับอนุญาต  

ขนาด  ๑  x  ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  (๔)  สําเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน  

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง) 

  (๖)  เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๙  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ให เจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง   

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาต  ทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๐  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๑๙  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข   

โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว

โดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๑๙  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลศาลาแดงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน  

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได  

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม   

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลศาลาแดง 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองถิ่นท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๘  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 
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เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือขอบังคับนี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ

ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให  

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ  ๓๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลศาลาแดงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เชวง  จรัลพงษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลศาลาแดง 



อัตราคาธรรมเนียม

ลําดับที่ ประเภทกิจการ สูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท

ตอป 

1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง

1.1 การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด

การเลี้ยงสัตวบก

     ก. ตั้งแต ๕ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว 100                  

     ข. เกิน ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๔๐ ตัว 200                  

     ค. เกิน ๔๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว 500                  

     ง. เกิน  ๑๐๐ ตัวขึ้นไป 1,000               

การเลี้ยงสัตวปก

     ก.  จํานวนเกินกวา ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว 100                  

     ข.  จํานวนเกินกวา ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว 500                  

     ค.  จํานวนเกิน ๕๐๐ แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ตัว 2,000               

     ง.  จํานวนเกิน ๕,๐๐๐ ตัวขึ้นไป 3,000               

การเลี้ยงสัตวน้ํา

     ก. ตั้งแต ๔๐๐ แตไมเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร 500                  

     ข. เกิน ๑,๖๐๐ แตไมเกิน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร 1,000               

     ค. เกิน ๔,๘๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2,000               

การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง

     ก. ตั้งแต ๑๐๐ แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 500                  

     ข. เกิน ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 1,000               

1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 5,000               

เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บ

คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ

2.1 การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 2,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 5,000               

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง

เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
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2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 10,000             

2.3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 10,000             

2.4 การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 10,000             

2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง 

ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

2.6 การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใด 10,000             

ของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว

2.7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 10,000             

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร

การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

3.1 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม 

หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

3.2 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม 

ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ 

ที่คลายคลึงกัน

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

3.3 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไมหรือพืชอยางอื่น

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

3.4 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน 

ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             
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3.5 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น

     ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมาขึ้นไป 10,000             

3.6 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู 

วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

3.7 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

3.8 การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

3.9 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 10,000             

3.10 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 10,000             

ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม

3.11 การผลิตไอศกรีม

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 2,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

3.12 การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 10,000             

3.13 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

3.14 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน

น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา

      ก.การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู 10,000             

      ข.การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ขาวหมาก น้ําตาลเมา 2,000               
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3.15 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ

     ก.  การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไมเกิน ๕ แรงมา 1,000               

     ข.  การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวม ๕ แรงมาขึ้นไป 2,000               

     ค.  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ (ตูละ) 200                  

3.16 การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง

     ก.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไมเกิน ๓๐ แรงมา 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวม ๓๐ แรงมาขึ้นไป 10,000             

3.17 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช

ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

3.18 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

3.19 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 10,000             

3.20 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 10,000             

3.21 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 10,000             

3.22 การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 10,000             

3.23 การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 10,000             

3.24 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 5,000               

4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด

4.1 การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา

     ก.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 7,000               

     ค.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป 10,000             

4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             
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4.3 การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 5,000               

4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 5,000               

4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 10,000             

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

5.1 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

5.2 การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 10,000             

5.3 การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 10,000             

5.4 การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม

     ก.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๔๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๕๐ แรงมา 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๑๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๕๐ แรงมา 7,000               

     ค.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๒๕๐ แรงมาขึ้นไป 10,000             

5.5 การผลิตยาสูบ

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

5.6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืชดวยเครื่องจักร 2,000               

5.7 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย

     ก.  การผลิตปุย หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 10,000             

     ข.  การสะสมปุย หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 5,000               

     ค.  การแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 2,000               

5.8 การผลิตเสนใยจากพืชดวยเครื่องจักร 5,000               

5.9 การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออยขาวโพด

     ก.  ไมเกิน ๑๐ ตัน 1,000               

     ข.  เกิน ๑๐ ตันขึ้นไป 2,000               

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร

6.1 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร 5,000               

6.2 การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวน กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 10,000             
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6.3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ 10,000             

หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑

6.4 การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 10,000             

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑

6.5 การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 10,000             

6.6 การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 10,000             

7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล

7.1 การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 2,500               

7.2 การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 10,000             

7.3 การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ 2,000               

หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ 10,000             

หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย

7.5 การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 2,000               

7.6 การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 5,000               

7.7 การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 2,000               

7.8 การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 1,500               

7.9 การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต 2,000               

 เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา

8 กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ

8.1 การผลิตไมขีดไฟ 10,000             

8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร

     ก.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๒๕ แรงมา 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๒๕ แรงมาขึ้นไป 10,000             

8.3 การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม 5,000               

หวาย ชานออย

8.4 การอบไม 5,000               



 -๗-

อัตราคาธรรมเนียม

ลําดับที่ ประเภทกิจการ สูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท

ตอป 

8.5 การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 10,000             

8.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ

     ก.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 7,000               

     ค.  โคยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาขึ้นไป 10,000             

8.7 การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

8.8 การเผาถาน หรือสะสมถาน 

      ก.  การเผาถาน หรือสะสมถาน เกิน ๑๐๐ กระสอบ แตไมเกิน ๕๐๐ กระสอบ 500                  

      ข.  การเผาถาน หรือสะสมถาน ตั้งแต ๕๐๐ กระสอบขึ้นไป 1,000               

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

9.1 การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 10,000             

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 10,000             

9.3 การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต 2,000               

ใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ 10,000             

ใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

     ก.  มีจํานวนหองพักไมเกิน ๒๐ หอง 4,000               

     ข.  มีจํานวนหองพักเกิน ๒๐ หอง แตไมเกิน ๕๐ หอง 6,000               

     ค.  มีจํานวนหองพักเกิน ๕๐ หองขึ้นไป 8,000               

9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน

     ก.  มีจํานวนหองพักเกิน ๕ หอง แตไมเกิน ๑๐ หอง 2,000               

     ข.  มีจํานวนหองพักเกิน ๑๐ หอง แตไมเกิน ๓๐ หอง 4,000               

     ค.  มีจํานวนหองพักเกิน ๓๐ หองขึ้นไป 6,000               
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9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 10,000             

9.8 การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง 2,500               

 หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

9.9 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการให 10,000             

บริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑

9.10 การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 10,000             

9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย 500                  

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

9.12 การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 5,000               

9.13 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 5,000               

9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม

     ก.  การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง 10,000             

     ข. การประกอบกิจการตูเกม 5,000               

9.15 การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 2,000               

9.16 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 10,000             

9.17 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 5,000               

9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 2,000               

9.19 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 2,000               

9.20 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 2,000               

9.21 การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 5,000               

10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

10.1 การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก

     ก.  การทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต ๑๐ กี่ขึ้นไป 2,000               

     ข.  การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 4,000               

     ค.  การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา 6,000               

10.2 การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 5,000               

10.3 การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 10,000             

10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 10,000             
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10.5 การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร

    ก. การเย็บผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร ตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป 5,000               

    ข. การปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 5,000               

10.6 การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ 10,000             

10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร

     ก.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๓ แรงมา 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๓ แรงมาขึ้นไป 10,000             

10.8 การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ

     ก.  รับจางเคลื่อนที่ 2,000               

     ข.  ประเภทโรงงาน 10,000             

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง

11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

11.2 การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 10,000             

11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 5,000               

11.4 การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม บด 

หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑.๒

     ก.  จํานวนที่สะสมไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๕ ตัน) 5,000               

     ข.  จํานวนที่สะสมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 10,000             

11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง         

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             

11.6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 5,000               

11.7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 5,000               

11.8 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 10,000             

11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 10,000             

11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 10,000             
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11.11 การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 10,000             

11.12 การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด 5,000               

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๕

12 กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ

12.1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 10,000             

12.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ

     ก.  การผลิตกาซ 10,000             

     ข.  การบรรจุกาซ 10,000             

     ค.  การสะสมกาซที่มีเนื้อที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 2,000               

     ง.  การสะสมกาซที่มีเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 5,000               

     จ.  การขนสง 10,000             

12.3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม     

     ก.  การผลิต 10,000             

     ข.  การกลั่น 10,000             

     ค. จํานวนที่สะสมเกินกวา ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐๐ ลิตร 500                  

     ง.  จํานวนที่สะสมเกินกวา ๑๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐๐ ลิตร 2,000               

     จ.  จํานวนที่สะสมเกินกวา ๕๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 10,000             

     ฉ.  การขนสง 10,000             

12.4 การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 10,000             

12.5 การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๑ 5,000               

12.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด 

เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง

     ก.  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๒ แรงมาขึ้นไป 10,000             

12.7 การโม สะสม หรือบดชัน

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 3,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 5,000               

12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 10,000             
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12.9 การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร

     ก.  ลางฟลมรูปถายขาวดํา 2,000               

     ข.  ลางฟลมรูปถายสี 5,000               

     ค.  ลางฟลมภาพยนต 10,000             

12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 5,000               

12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 5,000               

12.12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 10,000             

12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง 10,000             

12.14 การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต 10,000             

ดอกไมเพลิง

12.15 การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 10,000             

12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค

     ก.  การสะสม 5,000               

     ข.  การผลิต การบรรจุ ไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ค.  การผลิต การบรรจุใชเครื่องจักร 10,000             

     ง.  การขนสง 10,000             

12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 10,000             

13 กิจการอื่น ๆ 

13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร

     ก.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 6,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 8,000               

     ค.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาขึ้นไป 10,000             

13.2 การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา

    ก. การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา 2,000               

    ข. การผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา 10,000             

13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง

     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 5,000               

     ข.  โดยใชเครื่องจักร 10,000             
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13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 1,000               

13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 5,000               

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา 5,000               

13.7  การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน 500                  

ผลิตภัณฑใหม

13.8 การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 5,000               

13.9 การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 10,000             

13.10 การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 5,000               

13.11 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 10,000             

13.12 การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 10,000             
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