
 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนก   
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนก  วาดวยกิจการท่ีเปน 

อันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนกโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนกและนายอําเภอบานโพธิ์  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนก  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนกนับแตวันถัดจาก 

วันประกาศ  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนกแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยง

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนกเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ   

หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึง่รบัผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การประกอบกจิการใหบริการเล้ียงและดแูลเดก็ท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป  ที่บานของผูรับบริการ 

ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ

ที่ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป)  ท่ีบานของผูรับบริการ  ทั้งนี้  

ไมวาการประกอบกจิการนั้นจะมสีถานที่รับดูแลผูสูงอายุหรือสถานท่ีฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการท่ีตองควบคมุ 
 

 

ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองตีนนก 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

     (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

     (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

     (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง 

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

    (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

     (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

       (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

     (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

    (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

     (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

     (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๓)  การผลิตการหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจายกเวนการผลิตเพ่ือบรโิภค 

ในครัวเรือน 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวน  ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

     (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

     (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

     (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

     (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

     (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

     (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

     (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

     (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

     (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

    (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

     (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

     (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค 

ในครัวเรือน 

     (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

    (๔) กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

     (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

     (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

     (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

    (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

     (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

     (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

     (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

     (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

     (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

    (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร  และอื่น ๆ 

     (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๕)  การขัด  การลาง  โลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใดยกเวนกิจการ 

ใน  (๖.๑) 

     (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

    (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

     (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

     (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

     (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

     (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

    (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสี   

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 

     (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

    (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๙.๑)  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๕)  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

     (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารท่ีมีวัตถปุระสงคพิเศษการบรหิารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

     (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

     (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

     (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

     (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน 

     (๑.๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

   (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

     (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

     (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรอืการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

     (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

     (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

     (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

     (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

     (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

     (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

     (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ 

     (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

     (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

     (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

     (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 



 หนา   ๑๖๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

     (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกาํจัดศัตรพืูชหรือพาหะนําโรค 

     (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

    (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

       (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การกอสราง 

       (๑๓.๖)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

     (๑๓.๗)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลว  หรือเหลือใช 

     (๑๓.๘)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๓.๙)  การลางขวดภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

     (๑๓.๑๐)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

       (๑๓.๑๑)  การประกอบกิจการแพนปูน 

     (๑๓.๑๒)  การผลิตอิฐบลอค 

     (๑๓.๑๓)  กิจการศูนยฝกการอบรมดับเพลิงเบื้องตน   

     (๑๓.๑๔)  กิจการอื่นใดท่ีดําเนินกิจการนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้   

(เกิดขึ้นภายหลังจากขอบัญญัตินี้ประกาศใช) 



 หนา   ๑๖๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๓ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 
 

 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงานสถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหาง 

จากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  

สถานีอนามัย  หรือหนวยงานราชการตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนกประกาศกําหนด   

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะ

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง   

มีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน 

เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

    (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 



 หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมีวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ํา  ที่ลางตา  ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติ

ของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตอง 

    (๓)  กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองเก็บรวบรวมไวใหมิดชิดในท่ีปลอดภัยและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร 

การปรุงอาหารการสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๔ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

    (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

    (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๕ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด  ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน   

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการ 

ควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัย 

บริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๖ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 
 

 

ขอ  ๑๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกัน 

อันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตใหใชได 

สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 



 หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปนการคา

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

    (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนกประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไข  ที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือแจงคําส่ัง

ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียด

ถูกตองหรือครบถวน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบรหิารสวนตําบลหนองตีนนกเทานั้น  การขอตออายุใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองตีนนก 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนญุาตเปนไปตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๓  ใหผูท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับตําบลหนองตีนนก  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๖  อยูกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชใหประกอบกิจการนั้นตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ   

และใหมาดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตฉบับเดิมส้ินอายุ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิลาศ  สุวนิัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองตีนนก   

 



1

ลําดับ

ท่ี บาท สตางค์

๑ กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ (เพ่ือการค้า)

(๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ

      ๑.๑ การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ ๒๐ ตัวข้ึนไป 150            -

      ๑.๒ การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ ๑๐๐ ตัวข้ึนไป 1,000         -

(๒) การเลี้ยงสุกร จระเข้

      ๒.๑ การเลี้ยงสุกร จระเข้ ตั้งแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๑๐๐ ตัว 600            -

      ๒.๒ การเลี้ยงสุกร จระเข้ ตั้งแต่ ๑๐๐ ตัว ถึง ๕๐๐ ตัว 1,500         -

      ๒.๓ การเลี้ยงสุกร จระเข้ เกินกว่า ๕๐๐ ตัว 3,000         -

(๓) การเลี้ยงสุนัข (เพ่ือการค้า) 2,000         -

(๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นกกระทา

      ๔.๑ การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นกกระทา ๑,๐๐๐ ตัว ถึง ๓,๐๐๐ ตัว 200            -

      ๔.๒ การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นกกระทา ๓,๐๐๐ ตัว ถึง ๑๐,๐๐๐ ตัว 500            -

      ๔.๓ การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นกกระทา เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ข้ึนไป 1,000         -

(5) การเลี้ยงปลา

      5.1 การเลี้ยงปลา ไร่ละ 10              -

      5.2 การเลี้ยงปลา กระชังละ 10              -

(6) การเลี้ยงกุ้ง

      6.1 การเลี้ยงกุ้ง ไร่ละ 20              -

      6.2 การเลี้ยงกุ้งบ่อซีเมนต์ บ่อละ 20              -

(7) การเลี้ยงกุ้ง

      7.1 การเลี้ยงกบ บ่อละ 20              -

      7.2 การเลี้ยงกบ กระชังละ 20              -

(8) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม 1,000         -

(9)  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี 2,000         -

     ลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์

     ของกิจการน้ัน ท้ังน้ี จะมีการ เรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าจะเป็น

     ทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม

2 กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

(1) การฆ่าห่าน ไก่ เป็ด สุกร

      1.1 การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ วันละไม่เกิน 100 ตัว 300            -

      1.2 การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ วันละ 100 ตัวข้ึนไป 900            -

      1.3 การฆ่าสุกรวันละ 1 ตัว ถึง 20 ตัว 1,000         -

      1.4 การฆ่าสุกรวันละ 20 ตัวข้ึนไป 2,000         -

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตีนนก
เร่ือง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม/ปี

หมายเหตุ
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ท่ี บาท สตางค์

(2) การฟอกหนังสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ 2,100         -

(3) การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ท่ียังมิได้ฟอก 3,000         -

(4) การสะสมเขาสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป 3,000         -

(5) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 3,000         -

(6) การขายเปลือกหอย 3,000         -

(7) การประดิษฐ์เครื่องใช้จากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์

      7.1 การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 500            -

      7.2 การผลิตโดยเครื่องจักร 1,000         -

(8) การสะสม หรือการล้างครั่ง 1,500         -

(9) การสะสมอาหารสัตว์ 1,500         -

(10) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 

       หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช 2,000         -

3 กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าดื่ม

(1) การทําเนย เนยเทียม 1,500         -

(2) การทํากะปิ นํ้าปลา นํ้าเคย ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง

      2.1 การผลิตโดยเครื่องจักร 3,000         -

      2.2 การผลิตโดยไม่ใช่เครื่องจักร 200            -

(3) การทํา การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า

      3.1 ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 500            -

      3.2 ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 1,000         -

(4) การทํา และตากปลาเค็ม เน้ือเค็ม เป็ดเค็ม หนังหมู กุ้งแห้ง 

       การเคี่ยวมันกุ้ง

      4.1 การทําและตากปลาเค็ม หนังหมู กุ้งแห้ง 600            -

      4.2 การทําและตากเน้ือเค็ม เป็ดเค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง 900            -

(5) การน่ึงปลา การต้มปลา ซึ่งแทนการน่ึง 600            -

(6) การเคี่ยวเอานํ้ามัน การทํากุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง 1,200         -

(7) การทําเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี

      7.1 การทําโดยเครื่องจักร 1,200         -

      7.2 การทําโดยไม่ใช้เครื่องจักร 600            -

(8) การแบะแซ 1,200         -

(9) การทําอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด

      9.1 การทําโดยเครื่องจักร 3,000         -

      9.2 การทําโดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,800         -

(10) การทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จับอับ ขนมเป๊ียะ 1,500         -

(11) การทํานํ้าอัดลม นํ้าหวานโซดา 3,000         -

(12) การทํานํ้าตาล

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม/ปี

หมายเหตุ
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      12.1 การหีบอ้อย การเคี่ยวนํ้าอ้อย 1,500         -
      12.2 การทํานํ้าตาลทรายขาว 3,000         -
(13) การทํานํ้านมข้น 3,000         -
(14) การค่ัวกาแฟ

      14.1 การทําโดยเครื่องจักร 3,000         -
      14.2 การทําโดยไม่ใช้เครื่องจักร 900            -
(15) การทําลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 1,500         -
(16) การทําผงชูรส 3,000         -
(17) การทํานํ้ากลั่น นํ้าบริโภค

      17.1 การทํานํ้ากลั่น นํ้าบริโภค (ขนาดใหญ่) 1,500         -
      17.2 การทํานํ้ากลั่น นํ้าบริโภค (ขนาดเล็ก) 500            -
(18) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร ท่ีมีกําลังตั้งแต่ 500            -
       5 แรงม้าข้ึนไป

(19) การผลิต การบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง 1,500         -
(20) การทําไอศกรีม 600            -
(21) การทําบะหมี่ มักกะโรนี 1,500         -

4 กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง

ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง

(1) การทําสบู่ 2,000         -
(2) การโม่ การบดยาด้วยเครื่องจักร

      2.1 เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 500            -
      2.2 เครื่องจักรท่ีมีเกินกว่า 2-5 แรงม้า 1,000         -
      2.3 การทําหรือบรรจุยาฆ่าแมลงหรือยารักษาสัตว์ด้วยเครื่องจักร 1,500         -
(3) การทําหรือบรรจุยาฆ่าแมลงหรือยารักษาสัตว์เครื่องจักร 2,000         -
(4) การบรรจุยาสีฟัน เครื่องสําอางต่าง ๆ 2,000         -
(5) การทํายารักษาโรค

      5.1 โดยใช้เครื่องจักร 3,000         -
      5.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 900            -
(6) การทําสําลี 3,000         -

5 กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร

(1) การทําแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูและแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

     ด้วยเครื่องจักร

      1.1 การผลิตแป้งสําปะหลัง 3,000         -
      1.2 การผลิตแป้งสาคู และแป้งอ่ืน ในทํานองเดียวกัน 1,500         -
(2) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร

      2.1 ขนาดเครื่องจักร ไม่เกิน 10 แรงม้า 1,500         -
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      2.2 ขนาดเครื่องจักร ตั้งแต ่11 แรงม้าถึง 20 แรงม้า 2,100 -
      2.3 ขนาดเครื่องจักร ตั้งแต ่21 แรงม้าข้ึนไป 3,000 -
(3)  การทําและมวนยาสูบ

      3.1 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 -
      3.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,500 -
(4)  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืชด้วยเครื่องจักร 1,500 -
(5)  การปุ๋ย การสะสมปุ๋ย

      5.1 การผลิต 1,800 -
      5.2 การสะสม 900 -

6 กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่ และอ่ืน ๆ

(1)  การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด

      1.1 ประเภทโรงงาน 3,000 -
      1.2 ประเภทครัวเรือน 1000 -
(2)  การกลึง การตี โลหะ

      2.1 ประเภทโรงงาน 1,500 -
      2.2 ประเภทครัวเรือน 500 -
(3)  การเช่ือม การประสานโลหะด้วยก๊าซ หรือไฟฟ้า

      3.1 ประเภทโรงงาน 3,000 -
      3.2 ประเภทครัวเรือน 1,000 -

(4)  การเคลือบการชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล

      4.1 ประเภทโรงงาน 3,000 -
      4.2 ประเภทครัวเรือน 1,000 -
(5)  การขัดโลหะด้วยเครื่องจักร

      5.1 ประเภทโรงงาน 2,000 -
      5.2 ประเภทครัวเรือน 700 -
(6)  การเจาะ การรีด การอัดโลหะด้วยเครื่องจักร

      6.1 ประเภทโรงงาน 2,000 -
      6.2 ประเภทครัวเรือน 700 -
(7)  การทําสังกะสี เหล็ก เหล็กวิลาส ตะก่ัว ดีบุก  หรือทองแดง

      เป็นภาชนะเครื่องใช้

      7.1 ประเภทโรงงาน 2,000 -
      7.2 ประเภทครัวเรือน 700 -
(8)  การตัดโลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซไฟฟ้า

      8.1 ประเภทโรงงาน 2,000

      8.2 ประเภทครัวเรือน 700
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(9) การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ และอ่ืน ๆ

      9.1 ประเภทโรงงาน 4,000         -
      9.2 ประเภทครัวเรือน 1,500         -

7 กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

(1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ  การพ่นสี การพ่น 2,000         -
      สารกันสนิมยานยนต์

(2) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ 1,000         -
      หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยนต์ เครื่องจักร

      หรือเครื่องกล

(3) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล 1,000         -
      ซึ่งมีไว้บริการ หรือจําหน่าย และประกอบในธุรกิจน้ันมี

      การซ่อมแซมเครื่องปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์

      ดังกล่าวด้วย เครื่องเสียง

(4) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 500            -
(5) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 500            -
(6) การปะ การเช่ือมยาง โดยใช้เครื่องมือกล

      6.1 รถจักรยานยนต์ 200            -
      6.2 รถยนต์ 500            -
(7) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 1,000         -

8 กิจการท่ีเก่ียวกับไม้

(1) การผลิตไม้ขีดไฟ 3,000         -
(2) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 3,000         -
(3) การเลื่อย และซอยไม้ ขัด ใส เจาะ การขุดร่อง ติดตั้ง

      3.1 โดยใช้เครื่องจักร 1,000         -
      3.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300            -
(4) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร 1,500         -
(5) การใส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้วและตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 600            -
(6) การทํากระดาษเป็นกล่อง ซอง ถุง หรือสมุดด้วยเครื่องจักร 1,500         -
(7) การทํากระดาษต่าง ๆ 3,000         -
(8) การอบไม้ 3,000         -
(9) การเผาถ่าน 600            -

9 กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ

(1) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 3,000         -
(2) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร 3,000         -
(3) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนท่ีทํานองเดียวกัน

      3.1 ไม่เกิน 50 ห้อง 2,000         -
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      3.2 เกินกว่า 50 ห้อง 4,000         -
(4) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า

      4.1 ไม่เกิน 10 ห้อง 500            -
      4.2 เกินกว่า 10 ห้อง แต่ไม่เกิน 30 ห้อง 1,000         -
      4.3 เกินกว่า 30 ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง 2,000         -
      4.4 เกินกว่า 50 ห้องข้ึนไป 4,000         -
(5) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 3,000         -
(6) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก 2,000         -
    คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

(7) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือการแสดงอ่ืน ๆ 500            -
    ในทํานองเดียวกัน

(8) การจัดให้มีการเล่นสเกต หรือเสียงประกอบ 500            -
    หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

(9) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ี 100            -
      อยู่ในบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(10) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการ 100            -
      ควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 

      การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการ

      ดังกล่าวโดยในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(11) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ตู้เพลง

      11.1 ตู้เกม ตู้เพลง ไม่เกิน 5 เครื่อง 1,000         -
      11.2 ตู้เกม ตู้เพลง เกิน 5 เครื่อง 2,000         -
      11.3 สวนสนุก 3,000         -
(12) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 500            -
      การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม

(13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 10,000       

(14) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 1,000         -
(15) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 1,000         -
(16) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 1,000         -

10 กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ

(1) การป่ันฝ้าย หรือนุ่น  ด้วยเครื่องจักร 2,000         -
(2) การกรอด้วย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือด้ายก่ีกระตุก 1,800         -
     ตั้งแต่ 5 ก่ีข้ึนไป

(3) การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร 3,000         -
(4) การสะสมปอ หรือป่าน ฝ้าย นุ่น 1,200         -
(5) การทอเสื่อ พรม และสิ่งทออ่ืน 2,500         -
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(6) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร 2,500         -
(7) การพิมพ์สี ลวดลายผ้า และสิ่งอ่ืนๆ 1,500         -
(8) การซัก การอัดกลีบ การกัดสีผ้าด้วยเครื่องจักร

      8.1 เครื่องจักรท่ีมีกําลังไม่เกิน 3 แรงม้า 500            -
      8.2 เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน 3 แรงม้า 1,000         -

11 กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 600            -
(1) การทํากระดาษทราย 1,500         -
(2) การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 3,000         -
(3) การทําสิ่งของเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

      3.1 ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 500            -
      3.2 ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 2,000         -
(4) การสะสมซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 1,500         -
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

      5.1 ผลิตโดยไม่ใช่เครื่องจักร 1,000         -
      5.2 ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 4,000         -
(6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 3,000         -
(7) การผลิตกระจก 1,500         -
(8) การทําชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 600            -

12 กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตเลียม ถ่านหิน สารเคมี

(1) การผลิต การสะสมถ่านโค้ก 1,500         -
(2) การทําเชลแล็ก 3,000         -
(3) การทําภาชนะดินเผา

     3.1 โดยเครื่องจักร 3,000         -
     3.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,500         -
(4) การประดิษฐ์สิ่งของด้วยยาง 1,500         -
(5) การทํากาว การสะสมกาว 1,500         -
(6) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องจักรด้วยยางเทียม พลาสติก 1,800         -
      เซลล์ลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

(7) การโม การบดชัน 2,500         -
(8) การทํานํ้ากรด 3,000         -
(10) การผลิต การสะสมก๊าช การบรรจุ การขนส่งก๊าซ 500            -
(11) การสะสมนํ้ามันเช้ือเพลิง

       11.1 ไม่เกิน 200 ลิตร 300            -
       11.2 เกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 500            -
       11.3 เกิน 1,000 ลิตรข้ึนไป 3,000         -
(12) การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนต์ 1,500         -
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(13) การทําหลอดกาแฟ

       13.1 ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,800         -
       13.2 ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 900            -
(14) การโม่ บด หลอม หล่อพลาสติก เซลล์ลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 1,500         -

13 กิจการอ่ืน ๆ

(1) การพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องจักร (เว้นการพิมพ์หนังสือพิมพ์) 1,500         -
(2) การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 1,000         -
(3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 900            -
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 1,500         -
(5) การก่อสร้าง

       5.1 มีคนงานต่ํากว่า 30 คน 1,000         -
       5.2 มีคนงานตั้งแต่ 30 คนข้ึนไป 2,000         -
(6) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 4,000         -
(7) การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของท่ีชํารุดใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 500            -
(8) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 1,000         -
(9) การล้างขวดภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว 500            -
(10) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 500            -
(11) การประกอบกิจการแพ้นปูน 7,000         -
(12) การผลิตอิฐบล๊อค 4,500         -
(13) กิจการศูนย์ฝึกการอบรมดับเพลิงเบ้ืองต้น (ฝึกซ้อมดับเพลิงและ  

      ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)

       13.1 พ้ืนท่ีใช้สอยในการฝึกอบรม  1,600  ตารางเมตร 2,000         -
       13.2 พ้ืนท่ีใช้สอยในการฝึกอบรม  3,200  ตารางเมตร 4,000         -
       13.3 พ้ืนท่ีใช้สอยในการฝึกอบรม  4,800  ตารางเมตร 6,000         -
       13.4 มีพ้ืนท่ีใช้สอยในการฝึกอบรมมากกว่า  4,800  ตารางเมตร 8,000         -
(14) กิจการอ่ืนใดท่ีดําเนินกิจการนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัติน้ี

      (เกิดข้ึนภายหลังจากข้อบัญญัติน้ีประกาศใช้)

        14.1 ประเภทโรงงาน 3,000         -
        14.2 ประเภทครัวเรือน 1,000         -

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม/ปี
หมายเหตุ
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