
 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง 
เรื่อง  การควบคมุการประกอบกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง  วาดวยการควบคุม 

การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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  องคการบริหารสวนตําบลนายูง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนายูงและนายอําเภอศรีธาตุ  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง  เรื่อง  การควบคุม 

การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในองคการบริหารสวนตําบลนายูงตั้งแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนายูงเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง  เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคํา ส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง

รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน     

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ทํา

ใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนายูง   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลนายูง 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

      (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
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      (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตสัตว   

      (๒.๑)  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด   

      (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว 

      (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

      (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

      (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ืออาหาร 

      (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  ลด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

      (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓)  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานที่

สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

      (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

      (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 
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      (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

      (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

      (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี๊ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่นๆ  ที่คลายคลึงกัน 

      (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

      (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

      (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

    (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนยเทียม  

และผลิตภัณฑเนยผสม 

    (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

    (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

    (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

    (๓.๑๔)  การผลิตสะสม  หรือบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

    (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

    (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

    (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

    (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

    (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 
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   (๓.๒๒)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๓)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

 (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

    (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

    (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง

สบูท่ีใชกับรางกาย   

    (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

    (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

    (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความ

สะอาดตาง ๆ   

 (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

    (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

    (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

    (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุ  แปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือจากพืช  หรือ

แปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

    (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

    (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

    (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุย  หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

    (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

    (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

 (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

    (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 
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    (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

    (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครือ่งจักรสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  

ใน  (๖.๑) 

    (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร   

  (๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

    (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

    (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

    (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

    (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

    (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

    (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

    (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

    (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคมีเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

    (๘.๔)  การอบไม 

    (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

    (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

    (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

    (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

    (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

    (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนกิจการท่ีไดไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๔)  การประกอบกิจสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการท่ีได

ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกัน 

    (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

    (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

        (๙.๙)  การประกอบกิจการวายน้ําหรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเวน

กิจการที่ไดไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

    (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

    (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

    (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

    (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

    (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

    (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 

    (๙.๑๘)  การประกอบกิจการการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

    (๙.๑๙)  การประกอบกิจการการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ดัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

 (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

    (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

    (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือส่ิงทอตาง ๆ 

      (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  อัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

      (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

      (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

      (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

      (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (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  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕)   

 (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

      (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

      (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

      (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

      (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 



 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

     (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

     (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง   

    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

    (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

    (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  บรรจุกาว 

 (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

     (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรือ  อุปกรณไฟฟา 

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 



 หนา   ๑๔๓ 
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   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

  (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

ขอ   ๗  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ   ๘  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามบุคคลใดประกอบกิจการตามประเภท 

ที่กําหนดไวในขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได  

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ   ๙  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  

หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร  

ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ   

   (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๓)   ตองมีหองน้ํา  และหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจาทุกวัน 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกจิการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือการจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒)  ในกรณีที่มีการจัดการเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิง  อ่ืนใดท่ีอาจ 

เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสาหรับการประกอบอาหาร 

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสาหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ป  นับแตวันออกใบอนุญาต 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 

   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๙  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๒๐  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๑  ผูประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๖  ทั้งที่เปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  สถานที่ประกอบกิจการจะตองตั้งอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสูทาง

ระบายน้ําสาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยสะดวก  และการระบายน้ําโสโครกจะตองไมทําใหเปน

ที่เดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

   (๒)  เมื่อเจาพนักงานเห็นวาควรจะตองมีบอน้ําพักน้ําโสโครกหรือบอดักไขมัน   

เครื่องปองกันกล่ิน  เสียง  ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  หรือส่ิงใดอันอาจเปนเหตุรําคาญ

แกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

   (๓)  ตองจัดใหมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ 

   (๔)  ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอและตองจัดสถานที่ให

สะอาดมิใหสกปรกรกรุงรัง  อันอาจจะเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

   (๕)  จะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ตามที่ขออนุญาตและตามกําหนดวัน 

และเวลาท่ีขออนุญาต 

   (๖)  ถามีความประสงคจะเปล่ียนแปลง  แกไข  เพ่ิมเติมสถานท่ีประกอบกิจการจะตอง

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

   (๗)  จะตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ  ๒๒  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๖  จะตองย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบประกาศที่กําหนด 

ขอ  ๒๓  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๖  จะตองนําหลักฐาน  ดังตอไปนี้

แสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓)  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบกิจการในกรณีท่ีมิไดเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใชประกอบกิจการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของ

อาคารหรือที่ดินใหประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได 

   (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๕)  หลักฐานสําคัญอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหนํามาแสดง 

ขอ  ๒๔  เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือ  แจงคําส่ังไมอนุญาต  

พรอมดวยเหตุผล  ใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคา  ตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวัน   

นับแตวันที่ไดรับคําขอตามขอ  ๒๒  และหลักฐานตามขอ  ๒๓  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันโดยจะมีหนังสือแจงขยายเวลา 

และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  

ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๕  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนายูงเทานั้น 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการคานั้นตอไป  จะตองย่ืนคําขอตอใบอนุญาตตามแบบที่ประกาศกําหนด  ภายในกําหนด

สามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ขอ  ๒๗  ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  และผูขอตออายุใบอนญุาตตามขอ  ๑๔  จะตองชําระ

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิน่ตามอตัราที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับ

ใบอนุญาตหรือวันที่มาย่ืนคําขอตอใบอนุญาตแลวแตกรณีผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียม

ตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  

เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๘    ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๙  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตย่ืน 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ  ๒๒  และขอ  ๒๓  

โดยอนุโลมและใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม  นั้น 

ขอ  ๓๐  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  

หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข   

หรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด  ใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใด  ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  

และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒  ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๖๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนายูงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบขอบังคับ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อริสมันต  บตุรอนิทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนายูง 



อัตราคาธรรมเนียม

(บาท)

1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง

1.1  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด

       ๑.๑.๑  การเลี้ยงโค  กระบือ

             ก จํานวน ตั้งแต 10 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว 200

             ข จํานวน เกิน 50 ตัว   แตไมเกิน 100 ตัว 500

             ค จํานวน เกิน 100 ตัว 1,000

       ๑.๑.๒  การเลี้ยงมา ตัวละ 100

       ๑.๑.๓  การเลี้ยงสุกร แพะ แกะ 

             ก จํานวน ตั้งแต 20 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 500

             ข จํานวนเกิน 100 ตัว 1,000

       ๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตวปก

             ก จํานวน ตั้งแต 100 ตัว แตไมเกิน 200 ตัว 200

             ข จํานวนเกิน 200 ตัวขึ้นไป 500

       ๑.๑.๕  การเลี้ยงสัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลงทุกชนิด 1,000

             ก พื้นที่ประกอบการต่ํากวา  200 ตารางวา 200

             ข พื้นที่ประกอบการตั้งแต   200  ตารางวา  แตไมเกิน  1  ไร 300

             ค พื้นที่ประกอบการเกิน   1  ไร  แตไมเกิน  5  ไร 500

             ง พื้นที่ประกอบการเกินกวา  5  ไร  ขึ้นไป 1,000

       ๑.๑.๖  การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม

             ก ตั้งแต   5  ตัว  แตไมเกิน  20 ตัว 100

             ข ตั้งแต  21 ตัว  แตไมเกิน  50 ตัว 500

             ค ตั้งแต  51 ตัวขึ้นไป 1,000

1.2  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 2,000

เพื่อใหประชาชนเขาชม หรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการ  ในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2559

ลําดับที่ รายการ



อัตราคาธรรมเนียม

(บาท)

2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตสัตว

2.1  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด

       ๒.๑.๑  การฆาสัตวบก  ประเภทสี่เทา

             ก จํานวน   5  ตัว  แตไมเกิน  20 ตัว 500

             ข จํานวน  21 ตัว  แตไมเกิน  50 ตัว 1,000

             ค จํานวน  51 ตัวขึ้นไป 2,000

       ๒.๑.๒  การฆาสัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน

             ก จํานวน   25  ตัว  แตไมเกิน  100 ตัว 100

             ข จํานวน  101 ตัว  แตไมเกิน  200 ตัว 300

             ค จํานวน  201 ตัวขึ้นไป 1,000

2.2  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว

       ๒.๒.๑  การฟอกหนังสัตว ขนสัตว 2,000

       ๒.๒.๒  การสะสมหนังสัตว ขนสัตว ที่ยังไมไดฟอก 2,000

2.3  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 2,000

2.4  การเคี่ยวหนัง  เอ็น หรือไขสัตว 2,000

2.5  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  2,000

ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพื่ออาหาร

2.6  การผลิต  โม  ปน  ลด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือ

สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 2,000

2.7  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 2,000

2
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อัตราคาธรรมเนียม

(บาท)

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

 และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

3.1  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  ซีอิ๊ว  น้ําจิ้มหรือ 1,000

ซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ

3.2  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  500

กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  

ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน

3.3  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แซอิ่ม  จากผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 500

3.4  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  ตุน  500

เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมวัน  ปง  เผา  หรือวิธีอื่นใด

3.5  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 500

3.6  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 500

 เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน

3.7  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 1,000

3.8  การผลิต  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ

3.9  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 3,000

3.10  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนยเทียม 1,000

 และผลิตภัณฑเนยผสม

3.11  การผลิตไอศกรีม 500

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,000
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อัตราคาธรรมเนียม

(บาท)

3.12  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 1,000

3.13  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 1,000

3.14  การผลิตสะสม หรือบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 5,000

3.15  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ

       ก.  การผลิตน้ํากลั่น 1,000

       ข.  การผลิตน้ําบริโภค 500

3.16  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 1,000

3.17  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืข  ผัก  ผลไม  

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 3,000

3.18  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 3,000

3.19  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 3,000

3.20  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 2,000

3.21  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 2,000

3.22  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 1,000

3.23  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 1,000
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กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย

4 เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด

4.1  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา

       ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน  1  แรงมา 200

       ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 500

       ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  5  แรงมา  ขึ้นไป 2,000

4.2  การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 2,000

4.3  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 2,000

4.4  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 2,000

4.5  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 2,000

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

5.1  การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 3,000

5.2  การลาง  อบ  รม   หรือสะสมยางดิบ

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 2,000

5.3  การผลิต  หรือแบงบรรจุ  แปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู หรือจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ  1,000

ในทํานองเดียวกัน

5.4  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม

       ก.  ไมเกิน   10  แรงมา 300

       ข.  ตั้งแต   11  แรงมา   40  แรงมา 1,000

       ค.  ตั้งแต   41  แรงมาขึ้นไป 2,000

ลําดับที่ รายการ
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5.5  การผลิตยาสูบ

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 200

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 2,000

5.6  การขัด  กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  1,000

5.7  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 1,000

5.8  การผลิตเสนใยจากพืช 1,000

5.9  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 1,000

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร

6.1  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะหรือแร

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 2,000

6.2  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  ใน 6.๑ 3,000

6.3  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ  หรือไฟฟา  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  ใน 6.๑

       ก.  ดวยเครื่องจักร 1,000

       ข.  ดวยกาช 2,000

       ค.  ดวยไฟฟา 1,500

6.4  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล  หรือโลหะอื่นใด 3,000

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  ใน ๖.๑

6.5  การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักรสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  ใน 6.๑

การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร 500

การขัด การลางโลหะดวยสารเคมี  1,000

6.6  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร  3,000
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7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

7.1  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต

       ก.  พื้นที่ไมเกิน   200  ตารางเมตร 500

       ข.  พื้นที่เกิน   200  ตารางเมตร 1,000

7.2  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 3,000

7.3  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล ระบบไฟฟาระบบปรับอากาศ  500

หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

7.4  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย 500

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย

7.5  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 500

7.6  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 200

7.7  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 200

7.8  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 500

7.9  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  500

เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา

8 กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ

8.1  การผลิตไมขีดไฟ 2,000

8.2  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร

       ก.  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 25 แรงมา 500

       ข.  โดยใชเครื่องจักรเกิน 25 แรงมาขึ้นไป 1,000

8.3  การผลิต  พน  ทาสารเคมีเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากไม  500

หวาย  ชานออย

8.4  การอบไม 1,000
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8.5  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 2,000

8.6  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 2,000

8.7  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 2,000

8.8  การเผาถาน หรือสะสมถาน 200

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

9.1  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  500

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.2  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 1,000

9.3  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เวนแตเปนการที่ไดรับใบอนุญาตใน  9.๑  500

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.4  การประกอบกิจสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตการใหบริการที่ไดรับ 500

ใบอนุญาตใน  9.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.5  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราวเดียวกัน

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นทํานอง

       ก.  ไมเกิน 20 หอง 500

       ข.  เกิน 20 หอง แตไมเกิน 50 หอง 1,000

       ค.  เกิน 50 หอง 2,000

9.6  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 500

       ก.  ไมเกิน 20 หอง 200

       ข.  เกิน 20 หอง แตไมเกิน 50 หอง 500

       ค.  เกิน 50 หอง 1,000

9.7  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 2,000
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9.8  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  2,000

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในธรรมนองเดียวกัน  

9.9  การประกอบกิจการวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปนการให 1,000

บริการที่ไดรับใบอนุญาตใน 9.๑

9.10  การประกอบกิจการการเลนสเก็ต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 1,000

9.11  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 200

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   (เกาอี้  หรือเครื่องอบผม ตัวละ)

9.12  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 1,000

9.13  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 1,000

9.14  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 1,000

9.15  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 500

9.16  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 1,000

9.17  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 1,000

9.18  การประกอบกิจการการสักผิวหนัง   หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 500

9.19  การประกอบกิจการการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 500

9.20  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 500

9.21  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ดัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 500

10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

10.1  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก  

       ก.  การทอผาดวยกี่กระตุก ตั้งแต 5 กี่ขึ้นไป 200

       ข.  การปนดาย การกรอาย การทอผาดวยเครื่องจักร 1,000

10.2  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 1,000

10.3  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 1,000

10.4  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 1,000

9

ลําดับที่ รายการ



อัตราคาธรรมเนียม

(บาท)

10.5  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร

       ก.  โดยใชเคื่องจักรไมเกิน 10 เครื่อง 500

       ข.  โดยใชเครื่องจักรเกิน 10 เครื่องขึ้นไป 1,000

10.6  การพิมพผา  หรือสิ่งทอตาง ๆ 1,000

10.7  การซัก  อบ  รีด  อัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 1,000

10.8  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ 1,000

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 200

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,000

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง

11.1  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 200

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,000

11.2  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 1,000

11.3  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 1,000

11.4  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม  บด  1,000

หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 11.2

11.5  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 2,000

11.6  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 2,000

11.7  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน  2,000

11.8  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 2,000

11.9  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 2,000

11.10  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 2,000

11.11  การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 2,000

11.12  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัถุอื่นใด 2,000

 ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6 (5) 
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อัตราคาธรรมเนียม

(บาท)

12 กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ

12.1  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 3,000

12.2  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 3,000

12.3  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 3,000

12.4  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 3,000

12.5  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑ 1,000

12.6  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

 หรือวัตถุที่คลายคลึง

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,000

12.7  การโม  สะสม  หรือบดชัน

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500

       ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,000

12.8  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 3,000

12.9  การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร

       ก.  การผลิตฟลม 500

       ข. การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 1,000

12.10  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 2,000

12.11  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 2,000

12.13  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 2,000

12.14  การผลิตน้ําแข็งแหง 2,000

12.15  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 2,000

12.16  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 2,000

12.17  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  3,000

12.18  การผลิต   สะสม  บรรจุกาว 2,000

ลําดับที่ รายการ
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อัตราคาธรรมเนียม

(บาท)

13 กิจการอื่นๆ

13.1  การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ดวยเครื่องจักร

       ก.   โดยเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา 500

       ข.  โดยเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  2  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 800

       ค.  โดยเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา 1,000

13.2  การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือ อุปกรณไฟฟา

       ก.  การซอม 200

       ข.  การผลิต 2,000

13.3  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 1,000

13.4  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร

       ก.  มีจํานวนรวมกันไมเกิน  1   เครื่อง 200

       ข.  มีจํานวนรวมกันเกินกวา  1   เครื่อง 500

13.5  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช

       ก.  พื้นที่ประกอบการไมเกิน 200 ตารางวา 200

       ข.  พื้นที่ประกอบการเกินกวา  200 ตารางวา  แตไมถึง   400  ตารางวา 500

       ค.  พื้นที่ประกอบการเกินกวา  400 ตารางวาขึ้นไป 1,000

13.6  การประกอบกิจการโกดังสินคา

       ก.  พื้นที่ประกอบการไมเกิน  1  ไร 500

       ข.  พื้นที่ประกอบการเกินกวา  1  ไร  แตไมเกิน 5  ไร 1,000

       ค.  พื้นที่ประกอบการเกินกวา  5  ไร  แตไมเกิน 15  ไร 2,000

       ง.  พื้นที่ประกอบการเกินกวา  15  ไรขึ้นไป 3,000

13.7  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 1,000

13.8  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 1,000

13.9  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 1,000
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13.10  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 1,000

13.11  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 1,000

13.12  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 2,000
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