
 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทากระดาน 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทากระดาน  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทากระดาน  และนายอําเภอสนามชัยเขต   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทากระดาน  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทากระดานนับตั้งแตวันถัดจาก  

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบล  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวาองคการบริหารสวนตําบลทากระดาน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทากระดาน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลทากระดานท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบ

กิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลทากระดาน   
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  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

     (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

     (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ

คาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม    

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวของกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๒.๑)  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

     (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

     (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

     (๒.๖)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นใด  ฆาสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ

สวนประกอบของอาหารสัตว 

     (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

สถานที่สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

     (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดองจากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 
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เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม

หรือพืชอยางอื่น 

     (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปงยาง  เผาหรือโดยวิธีอื่นใด 

     (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

     (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  

ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่นๆ 

     (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ  จากน้ํานมสัตว 

    (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

    (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

    (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

    (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

    (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียรไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

    (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

    (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

    (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

     (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

     (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

     (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

       (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

       (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  หรือบรรจุยา 

       (๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

ทั้งสบูที่ใชกับรางกาย      

       (๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

       (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

       (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํ ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  (๕)  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร 

       (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

       (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

       (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น  ๆ

ในทํานองเดียวกัน    

       (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

       (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

       (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

       (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   

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

      (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะ  หรือแร 

      (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาต

ใน  (๖.๑) 

      (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

      (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

      (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

      (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร 

  (๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

      (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

      (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

      (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

      (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการ  หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องจักรกลดังกลาวดวย 

      (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

      (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

      (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

      (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณ ท่ี เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

      (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

      (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

      (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

      (๘.๔)  การอบไม 

      (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

      (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

      (๘.๗)  การผลิตระดาษชนิดตาง ๆ 

      (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

      (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

      (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ

ใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๖)  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
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      (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

      (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะหรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

    (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๑๑)  การประกอบกจิการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

    (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

    (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

     (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

    (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

    (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

    (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

    (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

    (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
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     (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๑)  กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

     (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

     (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

      (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

     (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

     (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

    (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

 (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

     (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัว

ทําละลาย 
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     (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาช 

     (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

     (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

     (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

       (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

     (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

     (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

    (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

    (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

     (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 
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     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

     (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

    (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

    (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

    (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

    (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ สถานประกอบกจิการทีต่องมีการควบคมุตามขอบัญญัตนิี้ที่ตัง้อยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานประกาศกําหนดโดยคํานึงถึง

ลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

อนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง

ชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกจิการทีค่นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี ้

     (๑)  มีภาชนะบรรจุหรอืภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปรมิาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

     (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

     (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

     (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 

หกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

     (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวนันบัแตวนัท่ีขอบญัญัตนิีม้ีผลใชบังคับหามมใิหผูใดดาํเนนิกจิการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทากระดานกําหนด  พรอมกับ

เอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทากระดานประกาศกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง    

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให    

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทากระดานเทานั้น 



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลทากระดาน 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาต  ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลทากระดานกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ    

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนญุาตไมปฏิบัตหิรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทแหงพระราชบญัญตัิ

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

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 



 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการคาที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับ   

ไมเกินหารอยบาท 

ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทากระดานเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

จิระวชัร  มัฎฐารักษ 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทากระดาน 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระดาน 
  เรื่อง  กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

       

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม
บาท 

๑ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง  
 (๑.๑)  การเพาะพันธ์ุ  เลี้ยง  และการอนุบาล  สัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์นํ้า   

สัตว์ครึ่งบกคร่ึงนํ้า  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง
 

  ก.  การเลี้ยงสตัว์บก 
   (๑)  เกิน  ๑๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว ๕๐
   (๒)  เกิน  ๒๐  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐
   (๓)  ต้ังแต่  ๑๐๑  ตัวขึ้นไป ๓๐๐
  ข.  การเลี้ยงสตัว์ปีก 
   (๑)  เกิน  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐
   (๒)  เกิน  ๕๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐
   (๓)  เกิน  ๑๐๐  ตัวขึ้นไป ๓๐๐
  ค.  การเลี้ยงสตัว์นํ้า 
   (๑)  ต้ังแต่  ๔๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐
   (๒)  ต้ังแต่  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๔,๘๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐
   (๓)  ต้ังแต่  ๔,๘๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐
 (๑.๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ี  
ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

๑,๐๐๐ 

๒ กิจการที่เก่ียวสัตว์  และผลติภัณฑ์
 (๒.๑)  การฆ่าสัตว์ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย  อาหาร  การเรข่าย  การขายในตลาด 
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐
   ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๕๐๐
 (๒.๒)  การหมกั  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ ๕๐๐
 (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๕๐๐
 (๒.๔)  การเคีย่วหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ ๕๐๐
 (๒.๕)  การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม  น่ึง  ตาก   
เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร

๕๐๐ 

 (๒.๖)  การผลติ  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรอืการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์
หรือพืช  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

๕๐๐ 

 (๒.๗)  การผลติ  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง ๕๐๐ 
  



๒ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม
บาท 

๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  
การเรข่าย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

 

 (๓.๑)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกปรุงสําเร็จ  
เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  นํ้าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ

 

     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐
     ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๒)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  อาหารหมักดองจากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ํา  ไส้กรอก  กะปิ  นํ้าปลา   
หอยดอง  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน

 

     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐
     ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๓)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อ่ิม  จากผัก  

ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน 
 

   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐
   ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๔)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  

น่ึง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผาหรือโดยวิธีอ่ืนใด 
 

   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐
   ข  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๕)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุลูกช้ิน
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐
   ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๖)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  เน้ือสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน 
 

   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐
   ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๗)  การผลติบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

ที่คล้ายคลึงกัน
 

   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐
   ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๘)  การผลติ  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอ่ืน ๆ ๕๐๐
 (๓.๙)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  นํ้านม  หรือผลติภัณฑ์  จากนํ้านมสัตว์ ๕๐๐
 (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  

ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลติภัณฑ์เนยผสม
๕๐๐ 

  



๓ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม
บาท

 (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๕๐
   ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุกาแฟ ๕๐๐
 (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  ๕๐๐
 (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  เอทลิแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์ไวน์  

นํ้าส้มสายชู  ขา้วหมาก  นํ้าตาลเมา
๕๐๐ 

 (๓.๑๕)  การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค  นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ๑๐๐
 (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งนํ้าแข็ง ๕๐๐
 (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าจาก

พืช  ผัก  ผลไม้  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
 

   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๕๐
   ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือ

ภาชนะอ่ืนใด
 

   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๕๐
   ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร ๕๐๐
 (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าตาล  นํ้าเช่ือม
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๕๐
   ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๕๐
   ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
 (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ลา้งสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ๕๐๐
 (๓.๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๕๐๐
 (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร ๕๐๐
๔ กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาด 
 

 (๔.๑)  การผลติ  โม่  บด  หรือบรรจุยา ๕๐๐
 (๔.๒)  การผลติ  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง 

ทั้งสบู่ที่ใช้กับรา่งกาย 
๕๐๐ 

 (๔.๓)  การผลติ  บรรจุสําล ี ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๕๐๐
 (๔.๔)  การผลติผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๕๐๐
 (๔.๕)  การผลติผงซักฟอก  สบู่  นํ้ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาดต่าง ๆ 
๕๐๐ 



๔ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม
บาท

๕   กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร   
   (๕.๑)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช  ๕๐๐  
   (๕.๒)  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   
     ก.  ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรมั  ๓๐๐  
     ข.  เกินกว่า  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป ๕๐๐
 (๕.๓)  การผลติ  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช   

หรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน
๕๐๐ 

 (๕.๔)  การสีขา้ว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
   ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  ๑๐  แรงมา้ ๑๐๐
   ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑๐  แรงม้า ๓๐๐
 (๕.๕)  การผลติยาสูบ ๑,๐๐๐
 (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรอืบดเมล็ดพืช ๕๐๐
 (๕.๗)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย                    ๕๐๐
 (๕.๘)  การผลติเส้นใยจากพืช  ๕๐๐
 (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลติผลของมนัสําปะหลัง  ขา้วเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด ๕๐๐
๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่
 (๖.๑)  การผลติภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  

ด้วยโลหะหรือแร่ 
๕๐๐ 

 (๖.๒)  การถลุงแร ่ การหลอมหรือหล่อโลหะทกุชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาต 
ใน  (๖.๑) 

๕๐๐ 

 (๖.๓)  การกลงึ  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต  (๖.๑)

 

   ก.  ประเภทครัวเรือน ๒๐๐
   ข.  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ๑,๐๐๐
 (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)
๕๐๐ 

 (๖.๕)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

๕๐๐ 

 (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือล้างแร่ ๑,๐๐๐
๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล
 (๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   ก.  การต่อ  การประกอบยานยนต์ ๑,๐๐๐
   ข.  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี
     (๑)  พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 
     (๒)  พ้ืนที่การประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐
   ค.  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๑,๐๐๐



๕ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม
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 (๗.๒)  การผลติยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๕๐๐
 (๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เครื่องจักร  เครือ่งกล  ระบบไฟฟ้า   

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร   
หรือเคร่ืองกล

 

   ก.  พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐
   ข.  พ้ืนที่การประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐
 (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้

บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  
เครื่องจักร  หรือเคร่ืองจักรกลด้วย

 

   ก.  พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐
   ข.  พ้ืนที่การประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐
 (๗.๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉดียานยนต์ ๓๐๐
 (๗.๖)  การผลติ  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๓๐๐
 (๗.๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เช่ือมยางยานยนต์  หรอืต้ังศูนย์ถ่วงล้อ
   ก.  การปะ  การซ่อม  เช่ือมยาง  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ ๑๐๐
   ข.  การปะ  การซ่อม  เช่ือมยาง  รถยนต์  เคร่ืองจักร  เครื่องจักรกลหรอื

ต้ังศูนย์ถ่วงล้อ
๒๐๐ 

 (๗.๘)  การผลติ  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๓๐๐
 (๗.๙)  การสะสม  การซ่อมเครื่องจักรกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเคร่ืองกลเก่า
๕๐๐ 

๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ
 (๘.๑)  การผลติไม้ขีดไฟ ๕๐๐
 (๘.๒)  การเลือ่ย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   ก.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕  แรงม้า ๒๐๐
   ข.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๕-๑๐  แรงม้า ๓๐๐
   ค.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๑๐  แรงม้า  ขึ้นไป ๕๐๐
 (๘.๓)  การผลติ  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย
๒๐๐ 

 (๘.๔)  การอบไม้ ๕๐๐
 (๘.๕)  การผลติ  สะสม  แบ่งบรรจุธูป ๕๐๐
 (๘.๖)  การผลติสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลติภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ ๑,๐๐๐
 (๘.๗)  การผลติกระดาษชนิดต่างๆ ๕๐๐
 (๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน ๓๐๐
๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๑,๐๐๐ 
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 (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๑,๐๐๐
 (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๑,๐๐๐ 

 (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่ 
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ
พักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 

 

   ก.  มหี้องพักต้ังแต่  ๑๐  หอ้ง ๕๐๐
   ข.  มีห้องพักเกินกว่า  ๑๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ห้อง ๑,๐๐๐
   ค.  มีห้องพักเกิน  ๒๐  ห้องขึ้นไป ๑,๕๐๐
 
 

(๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน

 

   ก.  ไม่เกิน  ๑๐  ห้อง ๑๐๐
   ข.  ต้ังแต่  ๑๑ - ๓๐  ห้อง ๒๐๐ 
   ค.  ต้ังแต่  ๓๑  ห้องขึ้นไป ๕๐๐
 (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐ 
 (๙.๘)  การจัดให้มีการมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
๓๐๐ 

 (๙.๙)  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน   
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รบัใบอนุญาตใน  (๙.๑)

๑,๐๐๐ 

 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเล่นสเกต  หรอืโรลเลอร์เบลด  หรือการเลน่อ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๕๐๐ 

 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ๕๐๐ 
 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก ๕๐๐
 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม ๕๐๐
 (๙.๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๕๐๐ 
 (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๕๐๐ 
 (๙.๑๗)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
๕๐๐ 

 (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย ๕๐๐ 
 (๙.๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ้่านของผู้รับบริการ ๕๐๐ 
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 (๙.๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ๕๐๐ 
 (๙.๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการ  สปา  อาบนํ้า  ตัดขน  รับเลี้ยง 

หรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 
๕๐๐ 

๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
 (๑๐.๑)  การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรอืทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ๕๐๐
 (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรอืใยสังเคราะห์
     ก.  ต้ังแต่  ๑  –  ๑๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐
   ข.  ต้ังแต่  ๑๐๐  –  ๕๐๐  กิโลกรัม  ๑,๐๐๐
   ค.  ต้ังแต่  ๕๐๐  กิโลกรัมขึน้ไป  ๑,๕๐๐
 (๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐
 (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐
 (๑๐.๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐
 (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐
 (๑๐.๗)  การซกัผ้า  อบ  รีด  การอัดกลีบผา้ด้วยเครื่องจักร
  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  ๓  แรงม้า ๒๐๐
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  ๓  แรงม้าขึ้นไป ๓๐๐
 (๑๐.๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ ๒๐๐

๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง
 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๕๐๐
 (๑๑.๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐
 (๑๑.๓)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซเีมนต์  หรือวัตถทุีค่ล้ายคลึง ๕๐๐
 (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 
๑,๐๐๐ 

 (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐
 (๑๑.๖)  การเลือ่ย  ตัด  หรือประดิษฐห์ินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ๑,๐๐๐
 (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน ๑,๐๐๐
 (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ  ที่มแีร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม ๑,๐๐๐
 (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐
 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย ๑,๐๐๐
 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑,๐๐๐
 (๑๑.๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน   

หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕)
๑,๐๐๐ 
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๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหนิ  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
 (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสง่กรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์   

หรือสารตัวทําละลาย 
๒,๐๐๐ 

 (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสง่ก๊าช
   ก.  การสะสมก๊าซประเภทหุงต้มเพ่ือจําหน่ายร้านค้าปลีก ๓๐๐
   ข.  การสะสมก๊าซประเภทหุงต้มเพ่ือจําหน่ายร้านค้าส่ง ๕๐๐
   ค.  การสะสมในลักษณะต้ังเป็นสถานีก๊าซ ๑,๐๐๐
 (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสง่ปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ๑,๐๐๐
 (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโคก้ ๑,๐๐๐
 (๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต  ใน  (๗.๑) ๑,๐๐๐
 (๑๒.๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
๑,๐๐๐ 

 (๑๒.๗)  การโม่  สะสม  หรอืบดชัน ๑,๐๐๐
 (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือนํ้ามนัผสมสี ๑,๐๐๐
 (๑๒.๙)  การผลิต  ล้างฟิล์มรปูถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ๑,๐๐๐
 (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ

ที่คล้ายคลึง 
๑,๐๐๐ 

 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐
 (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐
 (๑๒.๑๓)  การผลิตนํ้าแข็งแหง้ ๑,๐๐๐
 (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๑,๐๐๐ 

 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐
 (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๑,๐๐๐
 (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว ๑,๐๐๐

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ
 (๑๓.๑)  พิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐
 (๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสอุ์ปกรณ์ไฟฟ้า 
 

  ก.  การผลิต ๕,๐๐๐
  ข.  การซ่อม 
 (๑)  พ้ืนที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๑๐๐
 (๒)  พ้ืนที่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐
 (๓)  พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 
 (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ ๕๐๐
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 (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร ๕๐๐ 
 (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิง่ของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๕๐๐ 
 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
   ก.  พ้ืนที่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 
   ข.  พ้ืนที่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 
   ค.  พ้ืนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 
 (๑๓.๗)  การลา้งขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่ 

หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
๕๐๐ 

 (๑๓.๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๕๐๐ 
 (๑๓.๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา ๑,๐๐๐ 
 (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบห่อสนิค้าโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 
 (๑๓.๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค ๑,๐๐๐ 
 (๑๓.๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ๑,๐๐๐ 
 (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐ 
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