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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานบอโดยความเห็นชอบของสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลบานบอและนายอําเภอเมืองสมุทรสาคร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติฉบับเดิม  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๔๐   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขในเขตทองถิ่นนั้น  

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการสวนทองถิ่นและหรือพนักงานสวนตําบล  ซึ่งไดรับ

แตงตั้งเพ่ือใหปฏิบัตกิารใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และตามขอบัญญัตินี้ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต  

หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 
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“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงที่

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบานบอ   

๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

 (๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

 (๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด   

 (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

 (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

 (๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

 (๕) การผลิตส่ิงของเครือ่งใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  

ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 (๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือ

สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  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 
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 (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไมหรือพืช

อยางอื่น 

 (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  

ตุน  เคี่ยว  กวน   

 (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

 (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาฮู  วุนเสน  

เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึง 

 (๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ  

 (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

 (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑ

เนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม        

 (๑๑) การผลิตไอศกรีม 

 (๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

 (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 

 (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

น้ําตาลเมา 

 (๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

 (๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

 (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม  

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

 (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

 (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

 (๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
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 (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

 (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด   

 (๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

 (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบู 

ที่ใชกับรางกาย 

 (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ 

๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

 (๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

 (๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

 (๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

 (๕) การผลิตยาสูบ 

 (๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

 (๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

 (๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

 (๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะ

หรือแร 

 (๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

 (๓) การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 



หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

 (๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

 (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 (๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

 (๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

 (๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ 

 (๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

 (๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  

เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

 (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไมหวาย  ชานออย 

 (๔) การอบไม 

 (๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

 (๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

 (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   
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 (๘) การเผาถาน  สะสมถาน 

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๑) การประกอบกิจการ  สปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบนวด   

 (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรม  ที่จัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือกิจการ

อื่นใดทํานองเดียวกัน 

 (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ      

 (๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

 (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปนการให 

บริการใน  ๙  (๑) 

 (๑๐) การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

 (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

 (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
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 (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตรหรือ

ส่ิงแวดลอม      

 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  การเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

 (๑๙) การประกอบกิจการใหมีการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

 (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

 (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

 (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

 (๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

 (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่นดวยเครื่องจักร 

 (๖) การพิมพผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ   

 (๗) การซักอบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

 (๓) การผลิตเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุดตัก  ดูด  โม  

บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

 (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

 (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

 (๘) การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

 (๙) การผลิต  ตัด  บด  กระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 
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 (๑๐) การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย 

 (๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 (๑๒) การลาง  การขัด  การพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

 (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

 (๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

 (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

 (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  ๗  (๑) 

 (๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

 (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี     

 (๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

 (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

๑๓. กิจการอื่น ๆ   

 (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
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 (๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

 (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

 (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม 

 (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

 (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค 

 (๑๒) การผลิตส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

 (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดประกอบ

กิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบใบอนุญาต      

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๕  ทั้งท่ีเปนการคา  และไมเปนการคา

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่ตั้ง  อาคารโครงสราง   

(๒) ระบบการระบายอากาศ 

(๓) ระบบแสงสวาง 

(๔) ระบบการระบายน้ําทิ้ง  และระบบบําบัดน้ําเสีย 

(๕) ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

(๖) ระบบการกําจัดมลพิษที่เกิดจากกระบวบการผลิต 
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(๗) หองน้ํา  หองสวม 

(๘) ระบบการปองกันอุบัติเหต/ุอัคคีภัย   

(๙) ระบบการปองกันการปนเปอนในผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เปน  “อาหาร” 

 (๑๐) การจัดใหมีน้ําใชที่สะอาดโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับผลิตอาหาร   

 (๑๑) ระบบการรักษาความสะอาดของเครื่องมือ  อุปกรณ  และสถานท่ี 

 (๑๒) ระบบการปองกันกล่ิน  เสียง  แสง  รังสี  ความส่ันสะเทือน  ส่ิงมีพิษ  ฝุนละออง  เขมา  

เถามูล  หรือส่ิงใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญ 

 (๑๓) อื่น ๆ  ที่เห็นวาเปนขอกําหนดดานสุขลักษณะที่จําเปน 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการคาตามขอ  ๖  ตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนด 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการคาตามขอ  ๖  จะตองนําสําเนาหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  บริษัท  หรือหางหุนสวน  กรณีเปนนิติบุคคล 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๕) หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประชาชนที่รับรองความถูกตองของผูมอบอํานาจ 

และผูรับมอบอํานาจ  กรณีผูขอใบอนุญาตไมสามารถย่ืนคําขอไดดวยตนเอง 

(๖) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร 

ขอ ๑๐ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผล  ใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบการคาตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี 

ไดรับคําขอตามขอ  ๘  และหลักฐานตามขอ  ๙  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบอเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินีใ้นวันที่มารบัใบอนุญาตสําหรับกรณีทีเ่ปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ ๑๓ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย   

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๔ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  และวิธีการตามขอ  ๘  ขอ  ๙   

โดยอนุโลม  และใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ ๑๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบานบอ 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  

หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ไดรับใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูใดรับคําส่ัง

ไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายใน

เวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคารายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  

และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง  กอใหเกิดอันตราย 



หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต 

ขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๑๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการคา 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ ผูประกอบการคารายใดไมปฏิบัติตาม  หรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๑๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานบอเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมภพ  เกลียวสีนาค 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลบานบอ 

ปฏิบัตหินาทีน่ายกองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

ลําดับท่ี รายการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

บาท 

๑. 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 
เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
(๑) การฆาสัตวหรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขายหรือขายในตลาด  
(๒) การหมัก ฟอก  ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น หรือไขสัตว 
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว
หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ีว 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 หรือ
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน 
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน 
เค่ียว กวน  
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึง 
(๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
       ก. โดยใชเครื่องจักรกําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
       ข. โดยใชเครื่องจักรกําลังแรงมารวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา 
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว       
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ลําดับท่ี รายการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด  
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับ
รางกาย 
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช 
(๙ ) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 

๒,๐๐๐ 
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                                                          -๓- 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 
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๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. 
 
 
 
 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร  
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ หรือ
ไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวน
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี การพนสารกันสนิมยานยนต 
       ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
       ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๑๐๐  ตารางเมตร   
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
        ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
        ข. พ้ืนท่ีเกิน    ๑๐๐  ตารางเมตร   
(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลซ่ึงมีไวบริการหรือ
จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลดังกลาวดวย 
        ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
        ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๑๐๐  ตารางเมตร   
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ 
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
(๑) การผลิตไมขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลติภัณฑจากไม
หวาย ชานออย 
(๔) การอบไม 
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 
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๙. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ  
(๘) การเผาถาน สะสมถาน 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
(๑) การประกอบกิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบนวด  
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการท่ี
ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรม ท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
        ก. มีหองพักไมเกิน ๒๐ หอง 
        ข. มีหองพัก ๒๑ - ๕๐ หอง 
        ค. มีหองพักเกิน ๕๐ หองข้ึนไป 
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนใด
ทํานองเดียวกัน 
        ก. มีหองพัก ๑ - ๕ หอง 
        ข. มีหองพัก ๖ - ๒๐ หอง 
        ค. มีหองพัก ๒๑ - ๕๐ หอง 
        ง. มีหองพักเกิน ๕๐ หองข้ึนไป 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ  
หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการให 
บริการใน ๙ (๑) 
(๑๐) การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
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๑๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒. 
 
 
 
 

(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม 
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย  
(๑๙) การประกอบกิจการใหมีการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนดวยเครื่องจักร 
(๖) การพิมพผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
(๗) การซักอบ รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุดตัก ดูด โม บด หรือ
ยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(๘) การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  
(๙) การผลิต ตัด บด กระจก หรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย 
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
(๑๒) การลาง การขัด การพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวน
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ 
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  
       ก. กิจการควบคุมประเภทท่ี ๑    
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อัตราคาธรรมเนียม 

บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ข. กิจการควบคุมประเภทท่ี ๒  
       ค. กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตในขอ ๗ (๑) 
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด 
เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน 
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

กิจการอ่ืน ๆ  
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
อุปกรณไฟฟา 
       ก. การซอม 
       ข. การผลิต 
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(๗) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน
ผลิตภัณฑใหม 
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค   
(๑๒) การผลิตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
  ๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
  ๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
  ๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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