
 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนโดยความเห็นชอบ

จากสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนและนายอําเภอบานฉาง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนเปนผู รักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ   

หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 



 หนา   ๑๕๘ 
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หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

____________________ 

 

ขอ  ๖  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ 

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป  ท่ีบานของผูรับบริการ   

ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานท่ีรับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 
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  “การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ 

ที่ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป)  ท่ีบานของผูรับบริการ  ทั้งนี้   

ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการที่ตองควบคุม 

________________________ 

 

ขอ  ๗  ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลสํานักทอน 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

         (๑.๑)  การเพาะพันธุเล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

         (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

       (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ  

ในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม   

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

         (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตวยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด   

         (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตวขนสัตว   

         (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 
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             (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

         (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

         (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุสะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช 

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

         (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่

สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

        (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

        (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตวไดแก  ปลารา   

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

หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

      (๓.๓)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมักดอง  แชอิ่มจากผัก  ผลไมหรือพืชอยางอื่น   

     (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  

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

       (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  หรือผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ   

ที่คลายคลึงกัน   

     (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

      (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   
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     (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

     (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม   

     (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

     (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ   

     (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  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  หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

     (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

     (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

     (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

     (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

     (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

     (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

       (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

       (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพูผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง

สบูที่ใชกับรางกาย   

       (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลีผลิตภัณฑจากสําลี   
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      (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

      (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

     (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   

      (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูแปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   

     (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ   

     (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

     (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย   

     (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   

     (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมืออุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะ

หรือแร   

     (๖.๒)  การถลุงแรการหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตีตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

     (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสีดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

     (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑)   

     (๖.๖)  การทําเหมืองแรสะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร 



 หนา   ๑๖๓ 
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  (๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรเรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟาระบบ

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  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 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไม  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)  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 



 หนา   ๑๖๔ 
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     (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

     (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการให 

บริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน  เวนแต 

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน      

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาวใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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    (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

    (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

    (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

    (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

    (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

    (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต   

๕  กี่ขึ้นไป 

     (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  ดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

    (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

    (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

    (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

    (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
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      (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บดหรือยอยดวยเครื่องจักร  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  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

      (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

    (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอ่ืน

ใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

 (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

     (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

     (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

     (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 
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    (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

    (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   

    (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

    (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

    (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 (๑๓)  กิจการอื่น  ๆ 

      (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

      (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

      (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

      (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

      (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

      (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

      (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

      (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

      (๑๓.๙)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

    (๑๓.๑๐)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

    (๑๓.๑๑)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

    (๑๓.๑๒)  การกอสราง 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ    ๘  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขาย 

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๓ 

สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

___________________________ 

 

ขอ    ๙  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนาสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหางจาก

ชุมชน  วัด  ศาสนาสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน   

สถานีอนามัย  หรือหนวยงานราชการ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนประกาศกําหนด   

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาต

ไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมี ลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

   (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท 

มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๔ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

______________________ 

   

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  มีระบบสัญญาณเตือน

เพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตอง 

มีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตน

จากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานใน 

สถานประกอบกิจการนั้น 

 

หมวด  ๕ 

การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

________________________ 

   

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอให เกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 

หมวด  ๖ 

การขออนุญาตและใบอนุญาต 

________________________ 

 

ขอ  ๑๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใด 

ดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนกําหนด  พรอมเอกสาร

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนกําหนด 

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือแจง

คําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียด

ถูกตองหรือครบถวน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตอง 

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา

สละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนกําหนดกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลสํานักทอน 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย       

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนกําหนดภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนุญาตเปนไปตามแบบ

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนกําหนด   



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิงถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิงถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

_______________________ 

 

ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

บทเฉพาะกาล 

______________________ 

 

ขอ  ๓๓  ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อยูกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ใหประกอบกิจการนั้น

ตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ  และใหมาดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาต

ฉบับเดิมส้ินอายุ 

ขอ  ๓๔  ใหดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ทัศนัย  ทองคต 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสํานกัทอน 



๑. กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว

๑.๑ การเพาะพันธุเลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

      ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ

       (๑)  เลี้ยงไมเกิน   ๒๐   ตัว ๒๐๐

       (๒)  เลี้ยงเกินกวา  ๒๑  ตัวขึ้นไป ๕๐๐

     ข. การเลี้ยงสุกร

       (๑)  เลี้ยงไมเกิน   ๕๐  ตัว ๔๐๐

       (๒)  เลี้ยงเกินกวา ๕๑  ตัวขึ้นไป ๘๐๐

     ค. การเลี้ยงแพะ แกะ

       (๑)  เลี้ยงไมเกิน   ๒๐   ตัว ๒๐๐

       (๒)  เลี้ยงเกินกวา  ๒๑  ตัวขึ้นไป ๕๐๐

     ง. การเลี้ยง หาน เปด ไก

       (๑)  เลี้ยงไมเกิน   ๑,๐๐๐ ตัว ๔๐๐

       (๒)  ตั้งแต  ๑,๐๐๑  -   ๑๐,๐๐๐  ตัว ๑,๒๐๐

       (๓)  เกินกวา ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ๑,๕๐๐

      จ. การเลี้ยงสัตวอื่น ๆ

       (๑)  พื้นที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐

       (๒)  พื้นที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตร ๖๐๐

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม ๘๐๐

๑.๓  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐

เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ

๒.๑  การฆา หรือชําแหละสัตวยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด 

      ก.  การฆาสัตวบก ประเภทสัตวสี่เทา

       (๑) ไมเกินครั้งละ ๒๕ ตัว/วัน ๘๐๐

       (๒) เกินกวาครั้งละ ๒๕ ตัว/วัน ๑,๕๐๐

      ข.  การฆาสัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน

       (๑) ไมเกินครั้งละ ๒๕ ตัว/วัน ๔๐๐

       (๒) เกินกวาครั้งละ ๒๕ ตัว/วัน ๘๐๐

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

คาธรรมเนียม/ปประเภทการคา



 ๒

ประเภทการคา

๒.๒  การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตวขนสัตว 

       ก. การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การหมัก ตาก ๑,๘๐๐

       ข. การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก ๑,๘๐๐

๒.๓  การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป ๑,๘๐๐

๒.๔  การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว ๓,๐๐๐

๒.๕  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ๘๐๐

ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด  ๆ ซึ่งมิใชเพื่อ

เปนอาหาร 

๒.๖  การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุสะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่ง 

สวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

       ก. กิจการขนาดเล็ก (ธุรกิจครอบครัว) ๕๐๐

       ข. กิจการขนาดใหญ (โรงงาน) ๑,๐๐๐

๒.๗  การสะสมหรือการลางครั่ง ๘๐๐

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม

๓.๑  การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว 

ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น  ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภครในครัวเรือน

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐

๓.๒  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตวไดแก ปลารา ปลาเจา ๕๐๐

กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะปน้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู 

ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน 

๓.๓  การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมักดอง แชอิ่มจากผัก ผลไมหรือพืชอยางอื่น ๓๐๐

๓.๔  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน ๓๐๐

เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด 

๓.๕  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร

       ก. เกินกวา ๕ แรงมา ๑,๐๐๐

       ข. ต่ํากวา ๕ แรงมา/ธุรกิจครอบครัว ๕๐๐

๓.๖  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน 

เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ ที่คลายคลึงกัน 

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๒๐๐

คาธรรมเนียม/ป



 ๓

ประเภทการคา

๓.๗  การผลิตบะหมี่มักกะโรนี  สปาเกตตี พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ ที่คลายคลึงกัน 

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๔๐๐

๓.๘  การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น  ๆ

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๘๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๓๐๐

๓.๙  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๕๐๐

๓.๑๐  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑ ๘๐๐

เนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

๓.๑๑  การผลิตไอศรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๒๐๐

๓.๑๒  การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๕๐๐

๓.๑๓  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ ๘๐๐

๓.๑๔  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอลสุรา เบียรไวน  น้ําสมสายชู 

ขาวหมาก น้ําตาลเมา 

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๕๐๐

๓.๑๕  การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

       ก.  รานคา ๒,๕๐๐

       ข. โรงงาน ๓,๐๐๐

       ค. ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ

        (๑) ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ  ๑  ตู ๓๐๐

        (๒) ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญไมเกิน  ๕  ตู ๕๐๐

๓.๑๖  การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 

       ก. ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน  ๒  เครื่อง ๑,๐๐๐

       ข. ใชเครื่องทําความเย็นเกิน  ๒  เครื่องขึ้นไป ๓,๐๐๐

คาธรรมเนียม/ป



 ๔

๓.๑๗  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม 

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๕๐๐

๓.๑๘  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๕๐๐

๓.๑๙  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร ๒,๕๐๐

๓.๒๐  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๕๐๐

๓.๒๑  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ ๑,๐๐๐

๓.๒๒  การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๑,๐๐๐

๓.๒๓  การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร ๑,๕๐๐

๓.๒๔  การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐

       ก. เกินกวา ๕ แรงมา ๑,๐๐๐

       ข. ต่ํากวา ๕ แรงมา/ธุรกิจครอบครัว ๕๐๐

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 

ผลิตภัณฑทําความสะอาด

๔.๑  การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยา ๘๐๐

๔.๒  การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพูผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้งสบูที่ใช ๑,๕๐๐

กับรางกาย 

๔.๓  การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๘๐๐

๔.๔  การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๘๐๐

๔.๕  การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ ๑,๕๐๐

๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

๕.๑  การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๘๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๔๐๐

๕.๒  การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

       ก. ต่ํากวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอธุรกิจครอบครัว ๔๐๐

       ข. สูงกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๘๐๐

คาธรรมเนียม/ปประเภทการคา



 ๕

๕.๓  การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูแปงจากพืช หรือแปงอื่น ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

       ก. ขนาดเครื่องจักร ตั้งแต ๑ - ๑๐ แรงมา ๔๐๐

       ข. ขนาดเครื่องจักร ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ แรงมา ๘๐๐

       ค. ขนาดเครื่องจักร ตั้งแต ๒๑ แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐

๕.๔  การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด  ๆ ก็ตาม 

       ก. ขนาดเครื่องจักร ไมเกิน ๑๐ แรงมา ๔๐๐

       ข. ขนาดเครื่องจักร ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ แรงมา ๑,๕๐๐

๕.๕  การผลิตยาสูบ ๒,๐๐๐

๕.๖  การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ๑,๐๐๐

๕.๗  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

       ก. การสะสมปุย ๕๐๐

       ข. การผลิตปุย ๒,๐๐๐

๕.๘  การผลิตเสนใยจากพืช ๘๐๐

๕.๙  การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด ๘๐๐

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร

๖.๑  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมืออุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร 

       ก. เครื่องจักรกําลังรวมกันไมเกิน ๑ แรงมา ๕๐๐

       ข. เครื่องจักรกําลังรวมกันเกิน ๑ แรงมา ถึง ๕ แรงมา ๑,๐๐๐

       ค. เครื่องจักรกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาขึ้นไป ๑,๕๐๐

๖.๒  การถลุงแรการหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

       ก. การทําปฏิมากรรม ๕๐๐

       ข. มีเตาหลอมไมเกิน ๔ เตา หรือแทน ๓,๐๐๐

       ค. มีเตาหลอมเกิน ๔ เตา หรือแทน ๔,๐๐๐

๖.๓  การกลึง เจาะ เชื่อม ตีตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือ 

ไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

       ก. อุตสาหกรรม ๔,๐๐๐

       ข. ในครัวเรือน ๖๐๐

๖.๔  การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

       ก. อุตสาหกรรม ๔,๐๐๐

       ข. ในครัวเรือน ๖๐๐

ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป



 ๖

๖.๕  การขัด การลาง โลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน ๖.๑ 

       ก. อุตสาหกรรม ๓,๐๐๐

       ข. ในครัวเรือน ๖๐๐

๖.๖  การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร ๔,๐๐๐

๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

๗.๑  การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต

       ก. อุตสาหกรรม ๒,๐๐๐

       ข. ในครัวเรือน ๖๐๐

๗.๒  การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ๕,๐๐๐

๗.๓  การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟาระบบปรับอากาศ

หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

       ก. จักรยานยนต ๖๐๐

       ข. ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ๒,๐๐๐

๗.๔  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร

หรือเครื่องกล ดังกลาวดวย

       ก. จักรยานยนต ๖๐๐

       ข. ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ๒,๐๐๐

๗.๕  การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐

๗.๖  การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่

       ก. การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐

       ข. การผลิต การซอมแบตเตอรี่ ๒,๐๐๐

๗.๗  การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ

       ก. รถจักรยาน/รถจักรยานยนต ๕๐๐

       ข. รถยนต ๑,๕๐๐

๗.๘  การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช ๘๐๐

๗.๙  การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต ๓,๐๐๐

เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา

ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป



 ๗

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ

๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ ๓,๐๐๐

๘.๒  การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร

       ก. โดยใชเครื่องจักร ๑๐ แรงมาขึ้นไป ๑,๕๐๐

       ข. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา ๘๐๐

       ค. โดยใชเครื่องจักรต่ํากวา ๕ แรงมา ๕๐๐

๘.๓  การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑ

จากไม หวาย ชานออย

       ก. อุตสาหกรรม ๒,๐๐๐

       ข. ในครัวเรือน ๕๐๐

๘.๔  การอบไม ๑,๕๐๐

๘.๕  การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป ๑,๕๐๐

๘.๖  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ

       ก. อุตสาหกรรม ๑,๒๐๐

       ข. ในครัวเรือน ๖๐๐

๘.๗  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ

       ก. อุตสาหกรรม ๓,๐๐๐

       ข. ในครัวเรือน ๕๐๐

๘.๘  การเผาถาน หรือการสะสมถาน ๘๐๐

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

๙.๑  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล ๑,๐๐๐

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

๙.๒  การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๔,๐๐๐

๙.๓  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต ๑,๐๐๐

ใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

๙.๔  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ ๕๐๐

ที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป



 ๘

๙.๕  การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

       ก. เกิน ๕๐ หอง ๔,๐๐๐

       ข. ตั้งแต ๒๐ - ๕๐ หอง ๒,๐๐๐

       ค. ต่ํากวา ๒๐ หอง ๑,๕๐๐

๙.๖  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน

       ก. เกิน ๕๐ หอง ๑,๕๐๐

       ข. ตั้งแต ๒๐ - ๕๐ หอง ๘๐๐

       ค. ต่ํากวา ๒๐ หอง ๕๐๐

๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐

๙.๘  การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ

หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

       ก. พื้นที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐

       ข. พื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐

๙.๙  การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ ๑,๐๐๐

ใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑

๙.๑๐  การประกอบกิจการการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ ในทํานอง ๑,๕๐๐

เดียวกัน

๙.๑๑  การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย เกาอี้หรือเครื่องละ 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๑๐๐

๙.๑๒  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ๑,๕๐๐

๙.๑๓  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให ๑,๕๐๐

อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใดเวนแตการใหบริการ

ดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฏหมายวาดวยสถานพยาบาล

๙.๑๔  การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม

       ก. ตูเกมไมเกิน ๕ ตัว ๘๐๐

       ข. ตูเกมเกิน ๕ ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐

       ค. สวนสนุก ๒,๐๐๐

๙.๑๕  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร

       ก. คอมพิวเตอรไมเกิน ๑๐ เครื่อง ๕๐๐

       ข. คอมพิวเตอรเกิน ๑๐ เครื่องขึ้นไป ๘๐๐

ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป



 ๙

๙.๑๖  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐

๙.๑๗  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร ๑,๐๐๐

หรือสิ่งแวดลอม

๙.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๓,๐๐๐

๙.๑๙  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ

       ก. ตั้งแต ๑ - ๑๐ ราย ๑,๐๐๐

       ข. ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ ราย ๒,๐๐๐

       ค. ตั้งแต ๒๐ รายขึ้นไป ๓,๐๐๐

๙.๒๐  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ

       ก. ตั้งแต ๑ - ๑๐ ราย ๑,๐๐๐

       ข. ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ ราย ๒,๐๐๐

       ค. ตั้งแต ๒๐ รายขึ้นไป ๓,๐๐๐

๙.๒๑  การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว ๑,๕๐๐

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

๑๐.๑  การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

ตั้งแต ๕  กี่ขึ้นไป

       ก. ไมเกิน ๑๐ กี่ ๓๐๐

       ข. เกินกวา ๑๐ กี่ขึ้นไป ๕๐๐

       ค. การปน กรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๑๐.๒  การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห ๑,๐๐๐

๑๐.๓  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร

       ก. อุตสาหกรรมโรงงาน ๓,๐๐๐

       ข. อุตสาหกรรมครอบครัว ๘๐๐

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ  พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร

       ก. อุตสาหกรรมโรงงาน ๑,๕๐๐

       ข. อุตสาหกรรมครอบครัว ๘๐๐

๑๐.๕  การเย็บผาดวยเครื่องจักร ตั้งแต ๕ เครื่องจักรขึ้นไป

       ก. อุตสาหกรรมโรงงาน ๑,๐๐๐

       ข. อุตสาหกรรมครอบครัว ๕๐๐

๑๐.๖  การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ ๘๐๐

ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป



 ๑๐

๑๐.๗  การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐

       ข. ธุรกิจครอบครัว ๕๐๐

๑๐.๘  การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๕๐๐

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซิเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน

๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๕๐๐

๑๑.๒  การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๓,๐๐๐

๑๑.๓  การผลิตเครื่องใชดวยซิเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง ๑,๐๐๐

๑๑.๔  การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง

       ก. สะสมไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๘๐๐

       ข. สะสมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๑,๕๐๐

๑๑.๕  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง ๑,๐๐๐

๑๑.๖  การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๑,๐๐๐

๑๑.๗  การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐

๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ๒,๐๐๐

ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน

๑๑.๙  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๘๐๐

๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย ๓,๐๐๐

๑๑.๑๑  การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๒,๐๐๐

๑๑.๑๒  การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด ๑,๐๐๐

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๕

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ

๑๒.๑  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย ๒,๐๐๐

๑๒.๒  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ

        ก. การผลิตกาซ ๒,๐๐๐

ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป



 ๑๑

        ข. การบรรจุ สะสม การขนสงกาซ

            (๑) ไมเกิน ๖๐๐ ลิตร ๕๐๐

            (๒) เกินกวา ๖๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๘๐๐

            (๓) เกินกวา ๕,๐๐๐ ลิตร ๑,๕๐๐

๑๒.๓  การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ

       ก. การสะสม การขนสง

            (๑) ไมเกิน ๔,๐๐๐ ลิตร ๕๐๐

            (๒) เกินกวา ๔,๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๙,๐๐๐ ลิตร ๘๐๐

            (๓) เกินกวา ๙,๐๐๐ ลิตร ๑,๕๐๐

       ข.  การผลิต การกลั่น ๕,๐๐๐

๑๒.๔  การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก

       ก. การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๑,๐๐๐

       ข. การผลิตถานหิน ถานโคก ๒,๕๐๐

๑๒.๕  การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๑ ๑,๐๐๐

๑๒.๖  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด 

เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๘๐๐

๑๒.๗  การโม การบดชัน

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๘๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๓๐๐

๑๒.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๓,๐๐๐

๑๒.๙  การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร

       ก. การผลิต ๑,๐๐๐

       ข. การลาง ๕๐๐

๑๒.๑๐  การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง ๒,๐๐๐

๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุคลายคลึง ๒,๐๐๐

๑๒.๑๒  การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๕๐๐

๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐

๑๒.๑๔  การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ ๑,๕๐๐

ในการผลิตดอกไมเพลิง

ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป



 ๑๒

๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๓,๐๐๐

๑๒.๑๖  การผลิต การบรรจุ การสะสม การสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๒,๐๐๐

๑๒.๑๗  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

       ก. ทําโดยใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐

       ข. ทําโดยไมใชเครื่องจักร/ธุรกิจครอบครัว ๘๐๐

๑๓. กิจการอื่น ๆ

๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร

       ก. โดยใชเครื่องจักรเกินกวา ๕ แรงมา ๑,๒๐๐

       ข. โดยใชเครื่องจักร ๑ - ๕ แรงมา ๘๐๐

       ค. โดยใชเครื่องจักรต่ํากวา ๑ แรงมา ๕๐๐

๑๓.๒  การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุปกรณไฟฟา

       ก. การซอม ๘๐๐

       ข. การผลิต ๑,๕๐๐

๑๓.๓  การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง ๒,๐๐๐

๑๓.๔  การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร

       ก. ไมเกิน ๒ เครื่อง ๓๐๐

       ข. เกินกวา ๒ เครื่องขึ้นไป ๘๐๐

๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช ๑,๐๐๐

๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา

       ก. พื้นที่ไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐

       ข. พื้นที่เกินกวา ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๕๐๐

๑๓.๗  การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว ๕๐๐

๑๓.๘  การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐

๑๓.๙  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๑๓.๑๐  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค ๑,๐๐๐

๑๓.๑๑  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง

       ก. ทําโดยไมใชเครื่องจักร ๘๐๐

       ข. ทําโดยใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐

๑๓.๑๒  การกอสรางรวมถึงการตอเติมอาคาร

       ก. มีคนงานตั้งแต ๓๐ คนขึ้นไป ๑,๕๐๐

       ข. มีคนงานต่ํากวา ๓๐ คน ๘๐๐

ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป
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