
 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลปงนอย  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาํบลปงนอยและนายอําเภอดอยหลวง  จึงตราขอบัญญัตไิว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปงนอยตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ  ๓  ใหยกเลิก  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวในขอบัญญัตินี้ 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปงนอยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบังคับ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

    “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

    “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

    “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน   

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

    “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลปงนอย 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก   

เจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ 
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  “ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการท่ีตองควบคมุ 

 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลปงนอย 

      ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

         (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตว 

         (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู  

หรือคาบริการในทางตรงหรอืทางออม  หรือไมก็ตาม 

      ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

สถานที่สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

         (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)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 
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       (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  

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

         (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

       (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

         (๗)  การผลิต  บะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือ  ผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

         (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น  ๆ 

         (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

         (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

         (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

       (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

       (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ 

       (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือ  แบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวนน้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

         (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

         (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

       (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

         (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

         (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

         (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

       (๒๑)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
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       (๒๒)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

     (๒๓)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

    ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

          (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

          (๒)  การผลิต  บรรจุ  ยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมทั้ง

สบูท่ีใชกับรางกาย  

        (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

        (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

      (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ    

    ๔.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

        (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

        (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

        (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุ  แปง  มันสําปะหลัง  แปง  สาคู  แปงจากพืชหรือ

แปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

        (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร   

        (๕)  การผลิตยาสูบ 

        (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

        (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

         (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

         (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

    ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
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         (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง  ๆดวย

โลหะหรือแร 

       (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๕  (๑) 

        (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕  (๑) 

        (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕  (๑) 

        (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๕  (๑) 

         (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

    ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

        (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

        (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

        (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

        (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

        (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

        (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

        (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

        (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

        (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

        (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

        (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

       (๔)  การอบไม 

        (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

        (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

        (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง  ๆ 

        (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

    ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   

        (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

      (๒)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต   

ใน  ๘  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

        (๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๘  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

        (๔)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ   

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

       (๕)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

        (๖)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ  

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

          (๗)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

          (๘)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

          (๙)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

         (๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

         (๑๑)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม   

         (๑๒)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

         (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   

         (๑๔)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

         (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว   

    ๙.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

           (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร   

           (๒)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   

       (๓)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

           (๔)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

           (๕)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

           (๖)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

         (๗)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

           (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

           (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

           (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง   

           (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๐  (๒)   

    ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง  ๆ   

         (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

           (๒)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

             (๓)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

    ๑๒.  กิจการอื่น ๆ   

           (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

           (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา   

           (๓)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

           (๔)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

           (๕)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 

หมวด  ๓ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย  

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพอนามัยของประชาชน  หรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

     (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  บันไดหนีไฟหรือทางออก

ฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมี

ส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟ

สองสวางฉุกเฉิน  เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

     (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

     (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูก

สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกจิการทีค่นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด  

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดงันี้   



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ   

และประเภทมูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ  และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น 

อยูเสมอ   

     (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

     (๓)  กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ี เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๔ 

การชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้   

     (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๕ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด  ๆ   

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจกอให เกิ ดมลพิษทางเ สียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง   

 

หมวด  ๖ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๑๘ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ี

เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได   

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว   



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลปงนอยกําหนด  พรอมเอกสาร

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

     (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

     (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

     (๓)  สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใชประกอบกิจการ  ในกรณีที่

มิไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอม 

ของเจาของอาคารหรือที่ดินใหประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได 

   (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

     (๕)  หลักฐานสําคัญอื่น  ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหนํามาแสดง 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตอใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน  



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลปงนอยเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะไมตอใบอนุญาต 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  ในวันที่รับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนในอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถาไดเสียคาธรรมเนียมภายใน

กําหนดเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางอยู  เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจส่ังใหผูนัน้หยุดกจิการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนยีมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ  ๒๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลปงนอย 

ขอ  ๒๕  ผูที่ไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ  ๒๖  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตย่ืน 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู ย่ืนขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการ 

แจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสวนสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

       (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

       (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

       (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลปงนอย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๓๒  ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ  ๓๓  ผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

ใหใบอนุญาตดังกลาวมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะหมดอายุ  หรือถูกเพิกถอนตามขอบัญญัตินี้  และ 

เมื่อประสงคจะตอใบอนุญาตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ศรีทน  ชุมมงคล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปงนอย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 
(๑)  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว 
      (๑.๑)  มา  โค  กระบือ  ตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว   
      (๑.๒)  มา  โค  กระบือ  ตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป 
      (๑.๓)  สุกร  ตั้งแต  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว   
      (๑.๔)  สุกร  ตั้งแต  ๕๑  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
      (๑.๕)  สุกร  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 
      (๑.๖)  แพะ  แกะ  ตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว   
      (๑.๗)  แพะ  แกะ  ตั้งแต  ๕๑  ตัว  ข้ึนไป 
      (๑.๘)  หาน  เปด  ไก  ตั้งแต  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว   
      (๑.๙)  หาน  เปด  ไก  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัวข้ึนไป 
(๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมี 
การเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
สถานท่ีสะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  
น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง  ๆ 
(๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  
ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  
น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
(๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม   
หรือพืชอยางอ่ืน 
(๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  
ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 
(๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
(๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   
วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
(๗)  การผลิต  บะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือ  ผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ 
ท่ีคลายคลึงกัน    
(๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน  ๆ 
(๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 



๒ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 

๔. 
 

 
 
 
 

 

(๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย 
ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
(๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
(๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 
(๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน  ๆ 
(๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือ  แบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  
น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 
(๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
(๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจ ุ หรือขนสงน้ําแข็ง 
(๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  
ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุ อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด       
(๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 
(๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
(๒๑)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
(๒๒)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
(๒๓)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาด 
(๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
(๒)  การผลิต  บรรจุ  ยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ังสบู
ท่ีใชกับรางกาย  
(๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลติภัณฑจากสําลี 
(๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
(๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
(๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
(๓)  การผลิต  หรือ  แบงบรรจ ุ แปง  มันสําปะหลัง  แปง  สาคู  แปงจากพืช   
หรือแปงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน    
(๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร   
      (๔.๑)  ขนาด  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
      (๔.๑)  ขนาด  ๒๑  แรงมาข้ึนไป 

๒๐๐   
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 

๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๕๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 



๓ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
 
 
 
 
 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(๕)  การผลิตยาสูบ 
(๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
(๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
(๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 
(๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง  ๆ 
ดวยโลหะหรือแร 
(๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ    
ใบอนุญาตใน  ๕  (๑) 
(๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   
หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๕  (๑) 
(๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ  โลหะอ่ืนใด  
ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๕  (๑) 
(๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ    
ใบอนุญาตใน  ๕  (๑) 
(๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 
(๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา 
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือ
เครื่องกล 
(๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ 
หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
(๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 
(๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 
(๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 
(๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 
ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐   
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 



๔ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
(๑)  การผลิตไมขีดไฟ 
(๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
      (๒.๑)  ขนาดไมเกิน  ๑  แรงมา 
      (๒.๒)  ขนาดเกิน  ๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
      (๒.๓)  ขนาดเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  หรือ
ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 
(๔)  การอบไม 
(๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 
(๖)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
      (๖.๑)  เครื่องจักรขนาด  ไมเกิน  ๒  แรงมา 
      (๖.๒)  เครื่องจักรขนาดเกิน  ๒  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
      (๖.๓)  เครื่องจักรขนาดเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง  ๆ 
(๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
      (๘.๑)  ไมเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม 
      (๘.๒)  เกินกวา  ๕๐๐  กิโลกรัม 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   
(๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
(๒)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต  
ใน  ๘  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
(๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการให 
บริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๘  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล   
(๔)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ 
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอ่ืน   
ในทํานองเดียวกัน   
(๕)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  
หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
(๖)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ   
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๗)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย   

 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 



๕ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. 
 
 
 
 
 

๑๑. 
 

(๘)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
(๙)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 
(๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   
(๑๑)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม   
(๑๒)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
(๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   
(๑๔)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
(๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว 

กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   
(๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร   
(๒)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   
(๓)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร 
(๔)  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร   
(๕)  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน  ๆ 
(๖)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(๗)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
(๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   
(๓)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
(๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  
โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๐  (๒)   

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง  ๆ   
(๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   
      (๑.๑)  ตั้งแต  ๑๕๐  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๖๐๐  กิโลกรัม 
      (๑.๒)  ตั้งแต  ๖๐๑  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๙๐๐  กิโลกรัม 
      (๑.๓)  ตั้งแต  ๙๐๑  กิโลกรัมข้ึนไป 
(๒)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   
      (๒.๑)  ไมเกิน  ๕๐๐  ลติร   
      (๒.๒)  ตั้งแต  ๕๐๑  ลิตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 



๖ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
 
 
 
 

๑๒. 
 
 

 
 
 
 
 

      (๒.๓)  ตั้งแต  ๑,๐๐๑  ลิตร  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร 
      (๒.๔)  ตั้งแต  ๕,๐๐๑  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลติร 
      (๒.๕)  ตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 
(๓)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

กิจการอ่ืน  ๆ   
(๑)  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   
(๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรือ
อุปกรณไฟฟา 
(๓)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   
(๔)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   
(๕)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๓๐๐ 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
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