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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางเดือน 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางเดือน  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งที่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลบางเดือนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเดือน   

และนายอําเภอพุนพิน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางเดือน  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเดือนตั้งแตวันถัดจาก     

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลบางเดือน  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเดือนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๖  ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

    “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน      

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “อาคารที่พัก”  หมายความวา  อาคารซึ่งโดยปกตบิุคคลใชอยูไดทั้งกลางวนัและกลางคนื  

ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราวและใหหมายความรวมถึงโรงเรือน  บานพักอาศัย 

  “อาคารที่พักของคนงานกอสราง”  หมายความวา  บาน  เรือน  โรง  หรือส่ิงปลูกสราง

อยางอื่นที่สรางขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร  เพ่ือใหเปนที่พักอาศัยของคนงานในระหวางงานกอสราง 

  “อาคารโรงงาน”  หมายความวา  อาคารโรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

  “งานกอสราง”  หมายความวา  การประกอบการเกี่ยวกับการกอสรางทุกประเภท 

ซึ่งหมายความรวมถึงการดัดแปลง  ซอมแซม  หรือรื้อถอนส่ิงกอสรางนั้น ๆ  ดวย   

  “คนงานกอสราง”  หมายความวา  ผูซึ่งตกลงทํางานกอสรางใหแกนายจางหรือผูวาจาง

เพ่ือรับคาจางไมวาจะเปนผูรบัคาจางดวยตนเองหรอืไมก็ตาม  และใหหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัว

ของคนงานกอสรางดวย  
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  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  กากอุตสาหกรรม  การเกษตร  

การผลิตหรือการใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเดือน   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๗  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบางเดือน   

  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

    (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

    (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

    (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย 

ในตลาด 

    (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  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปน

อาหาร 
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    (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

    (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  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 

    (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  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  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  

ที่คลายคลึงกัน 

    (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

    (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (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 
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  (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  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  น้ําจากพืชผัก  

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 

  (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

  (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

  (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

 ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ัง

สบูท่ีใชกับรางกาย 

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

 ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 



 หนา   ๑๑๕ 
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   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

 ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซ  หรือไฟฟา 

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

 ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบ

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
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   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  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  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

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 

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.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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    (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

    (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตร ี เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว   
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 ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  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 

     (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่นๆ 

 ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  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  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

     (๑๑.๘)  การผลิตภัณฑตางๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

     (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

    (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๔) 
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 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 

    (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑)   

    (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

    (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

    (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

    (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (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  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

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  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

    (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
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    (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

    (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

    (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

    (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

    (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

    (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่นๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้ งตามที่ เจ าพนักงานทองถิ่น   โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้น  ๆ  

ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

   ๙.๑  สถานที่ตั้งประกอบกิจการ  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

       สถานที่ตั้ งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถานศึกษา  

โรงพยาบาล  สถานเล้ียงเด็ก  หรือสถานดูแลผูสูงอายุ  หรือผูปวยพักฟน  หรือผูพิการ  สถานท่ีราชการ  
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หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยผังเมืองและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  เปนระยะท่ีไมกอใหเกิดปญหา

เหตุรําคาญ  และไมสงผลกระทบตอสุขภาพแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

ความในวรรคแรก  มิใหใชบังคับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นกอนวันที่ขอกําหนดทองถิ่น 

ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องการยายสถานที่ตั้ง  ทั้งนี้  ตองจัดใหมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพ 

และเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๙.๒  สถานที่ตั้งประกอบกิจการ  การเคาะ  ปะผุ  พนสียานยนต   

       สถานที่ตั้งอยูหางจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  สถานเล้ียงเด็ก  

สถานดูแลผูสูงอายุ  หรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  หรือสถานที่อื่นใดท่ีตองมีการคุมครองสุขภาพ 

ของประชาชนเปนพิเศษ  ซึ่งตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน  หรือตองมีระบบ

ปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถาน

ประกอบกิจการ 

       ความในวรรคแรก  มิใหใชบังคับสถานประกอบกิจการท่ีตั้งขึ้นกอนวันท่ี

ขอกําหนดทองถิ่นใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องการยายสถานที่ตั้ง  ทั้งนี้  ตองจัดใหมีระบบปองกัน

ผลกระทบตอสุขภาพและเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๙.๓  สถานที่ตั้งประกอบกิจการเล้ียงสุกร 

       ๙.๓.๑  สถานที่ตั้ งควรอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ท่ีเกี่ยวของในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยควรมีระยะหางจาก

สถานที่ที่กลาวขางตนและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

         ๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร  นอยกวา  ๕๐  ตัว   

ควรมีระยะหางในระยะท่ีไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

         ๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร  ตั้งแต  ๕๐ - ๕๐๐  ตัว  

ควรมีระยะหางไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

         ๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรเกิน  ๕๐๐  ตัว  ควรมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 
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       ๙.๓.๒  สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตว  ตลาดนัดคาสัตว

ตั้งแต  ๕  กิโลเมตรขึ้นไป 

       ๙.๓.๓  จัดใหมีบริเวณเล้ียงสุกรเปนสัดสวนและอยูหางเขตที่ดินสาธารณะ 

หรือที่ดินตางเจาของและตองมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุม  โดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้น 

ไมนอยกวา  ๒๐  เมตรทุกดานเวนแตดานท่ีมีแนวเขตท่ีดินติดตอกับท่ีดินของผูประกอบกิจการประเภท

เดียวกันตามขอกําหนดนี้ 

       ๙.๓.๔  สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูบริเวณที่ไมมีน้ําทวมขัง  

   ๙.๔ สถานที่ตั้งประกอบกิจการผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  และกิจการอื่นที่คลายคลึงกัน   

       สถานที่ตั้งควรหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  

โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และควรอยูหาง

จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษหรือแหลงที่กอใหเกิดการปนเปอน  เชน  โรงบําบัดน้ําเสีย  โรงงานอุตสาหกรรม  

สถานที่กําจัดมูลฝอย  เมรุเผาศพ  สถานที่เล้ียงสัตว  สถานที่ผลิตวัตถุมพิีษ  และสถานท่ีที่มีฝุนมากผิดปกติ

อันอาจเปนแหลงท่ีทําใหเกิดการปนเปอนกับผลิตภัณฑได  เปนตน  ยกเวนจะมีวิธีการปองกันที่ถูกตอง

เหมาะสม  ทั้งนี้  ควรพิจารณาทิศทางลมเพ่ือปองกันฝุนและกล่ินเหม็นจากการประกอบกิจการไปยัง 

ชุมชนที่อาศัยโดยรอบ 

   ๙.๕  สถานที่ตั้งประกอบกิจการเล้ียงไก 

       ๙.๕.๑  สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  

โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบ 

ตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวขางตน  ดังตอไปนี้ 

         ๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  นอยกวา  ๕๐๐  ตัว   

ควรมีระยะหางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

         ๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  ตั้งแต  ๕๐๐ - ๕,๐๐๐  ตัว  

ควรมีระยะหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

         ๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  ตั้งแต  ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  ตัว  

ควรมีระยะหางไมไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 
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         ๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  เกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ตัว  

ควรมีระยะหางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

       ๙.๕.๒ สถานประกอบกิจการเล้ียงไกควรตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมีน้ําทวมขัง   

อยูหางจากแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  และตองมีการปองกันการไหลของน้ําเสีย 

และส่ิงปนเปอนลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  ในกรณีที่มีการชะลางของน้ําฝน 

       ๙.๕.๓ สถานประกอบกิจการเ ล้ียงไกควรตั้ งอยูหางจากโรงฆาสัตวปก   

ตลาดนัดคาสัตวปก  อยางนอย  ๕  กิโลเมตร 

       ๙.๕.๔ สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองจัดใหมีบริเวณเล้ียงไกเปนสัดสวน   

อยูหางจากเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินที่มีเจาของ  และตองมีท่ีวางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุม

โดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๑๕  เมตรทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตติดตอกับที่ดิน 

ของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกันใหใชหลักเกณฑตามขอ  ๙.๔.๑  โดยพิจารณาที่จํานวนการเล้ียงไก

ที่มีจํานวนมากที่สุดเปนเกณฑในการกําหนดขอบเขตระยะหาง 

   ๙.๖  สถานที่ตั้งประกอบกิจการสระวายน้ํา  สวนน้ํา  สวนสนุก  ท่ีมีลักษณะ

เชนเดียวกับสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในลักษณะเดียวกัน 

       ๙.๖.๑  สถานท่ีตั้ งควรหางจากแหลงซึ่ งอาจทําให เกิดการปนเปอนน้ํ า 

ในสระวายน้ํา  เชน  สถานที่เล้ียงสัตว  สถานที่ทิ้งหรือรวบรวมมูลฝอย  เปนตน 

       ๙.๖.๒  ควรมีรั้วหรือกําแพงเพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูใชบริการ  

และเพ่ือปองกันไมใหบุคคลภายนอกที่ไมไดรับอนุญาตไปใชสระวายน้ําในชวงที่ไมเปดใหบริการ  รวมท้ัง

ปองกันสัตวเขามาบริเวณสระวายน้ํา 

       ๙.๖.๓  สถานที่ตั้งและบริเวณของสระวายน้ํา  รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค   

ตองอยูในที่น้ําทวมไมถึง  พ้ืนดินแข็งแรงไมทรุดงาย  อยูในบริเวณท่ีมีไฟฟา  และน้ําประปาเพียงพอ   

มีทางเขาออกสะดวก 

   ๙.๗  กรณีมีประกาศคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขกําหนดไว  เกี่ยวกับ

กิจการอื่นใดท่ีเปนกจิการควบคุมตามขอบญัญตัินี ้ แมมิไดนํามากาํหนดไวในขอบญัญตัินีก้็ตาม  ใหสามารถ

นําขอกําหนดตามคําแนะนําดังกลาวมาบังคับใชตามขอบัญญัตินี้ได 



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๗  ทั้งท่ีเปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะทํารางระบายน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ   

ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

   (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะ  หรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

   (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๕)  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี   

เห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนท่ีดวยวัตถุถาวรเพ่ือปองกันไมใหน้ําซึม  รั่วไหล  หรือขังไว   

หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา   

หรือส่ิงอื่นใด  ซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียงตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ 

   (๖)  ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

   (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการคานั้น 

   (๘)  ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะเพียงพอ 

และตองแยกมูลฝอยใชสอยออกจากมูลฝอยท่ีตองกําจัดหรือทําลายและหากจําเปนตองแยกมูลฝอย 

และกําจัดโดยวิธีอื่นจะตองไดรับความเห็นชอบหรือดําเนินการตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนงานท่ีทํางานอยูใน

สถานประกอบกิจการนั้นและตองอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดอุจจาระดวยวิธีที่ถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล 



 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอตองจัดใหอยูใน

สถานที่ท่ีไมกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนและตองไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัย

ใกลเคียง 

   (๑๑)  สถานเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาซึ่งไมเปน

การเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียงหรือสัญจรไปมาตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑๓)  ตองประกอบการคาภายในเขตพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาต 

   (๑๔)  ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนท่ีเพาะพันธุของแมลงวันหรือยุง  และตองเก็บ

ส่ิงของที่เปนอาหารใหมิดชิดอยาใหหนูเขากินได 

  (๑๕)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ   

ถาเศษวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากละออง  แมลงวัน  และสัตวอื่น ๆ 

   (๑๖)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร

จากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

   (๑๗)  ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๑๘)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่  หรือเจาพนักงาน

สาธารณสุขเขาตรวจสถานท่ีเครื่องมือเครื่องใชตลอดจนวิธีการประกอบกิจการท่ีกระทํานั้นได   

ในเวลาอันพอสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคจากบุคคลดังกลาว   

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

      (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

       (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

       (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกจิการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

     (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

     (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลบางเดือน 

     (๓)  กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

สุขาภิบาลอาหาร 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 



 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

     (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๙  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ  ๒๐  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว     

ขอ  ๒๑  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๔)  เอกสารหรือห ลักฐานอื่ นที่ เ จ าพนักงานทองถิ่ น เห็นสมควร เ รี ยก เ พ่ิม 

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 

   (๕)   สําเนาเอกสารสิทธิในท่ีดินกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนเจาของท่ีดินหรือเอกสาร 

ที่แสดงวาเปนผูมีสิทธิใชสถานที่  เชน  สําเนาสัญญาเชา  สําเนาหนังสือแสดงความยินยอมใหใชสถานท่ี  

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  (กรณีที่ผูประกอบการไมไดเปนเจาของสถานท่ี) 

   (๖)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

   (๗)  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

ขอ  ๒๒  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๔  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๕  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางเดือนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๑  และขอ  ๒๒  ดวย   

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่ เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ  ๒๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบางเดือน   

ขอ  ๒๘  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๙  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  

ขอ  ๓๐  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  ใหประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป   

ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น

ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาต  แลวแตกรณี 

   (๓)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุใบอนุญาตเดิม 

ขอ  ๓๑  ในกรณีที่ปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๓๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๓๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๓๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๓๖  บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวันบังคับใช

ขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อํานาจ  สังขเทพ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางเดอืน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางเดือน 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2559 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตรา 

คาธรรมเนียม 
(บาท)/ป 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
1.1 การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

1.1.1  สัตวบก 
1)  ไมเกิน  50  ตัว 
2)  ตั้งแต  51  -  100  ตัว 
3)  ตั้งแต  101  -  500  ตวั 
4)  ตั้งแต  501  ตัวข้ึนไป 

1.1.2  สัตวปก 
1)  ไมเกิน  100  ตัว 
2)  ตั้งแต  101  –  500  ตัว 
3)  ตั้งแต  501  –  1,000  ตัว 
4)  ตั้งแต  1,001  –  3,000  ตัว 
5)  ตั้งแต  3,001  ตัวข้ึนไป 

1.1.3  สัตวน้ํา  สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 
1)  ไมเกิน  3,000  ตัว 
2)  ตั้งแต  3,001  –  10,000  ตัว 
3)  ตั้งแต  10,001  –  50,000  ตัว 
4)  ตั้งแต  50,001  ตัวข้ึนไป 

1.1.4  สัตวเลื้อยคลาน 
1.1.5  แมลง 

1.2  การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด
อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม 
หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู 
หรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 
กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
2.1  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
เรขาย  หรือขายในตลาด 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

2.2  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
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2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 
2.3  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

2.4  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

2.5  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  
กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวย
การตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

2.6  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใด
ตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว
หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

2.7  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําเย็น  ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.1  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุง
สําเร็จ  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิม้  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.2  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  
ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  
กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
ท่ีคลายคลึงกัน 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 
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3.3    การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  
จากผักผลไมหรือพืชอยางอ่ืน 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป   

3.4    การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดย
การตาก  บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  
ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.5    การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.6    การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  
เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
ท่ีคลายคลึงกัน 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.7    การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือ
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.8    การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   
ขนมอบอ่ืน ๆ 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.9    การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจาก
น้ํานมสัตว 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.10  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  
ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 
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3.11  การผลิตไอศกรีม 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.12  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.13  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง   
หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.14  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  
เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.15  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบรโิภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

3.16  การผลิต  สะสม  แบงบรรจ ุ หรือขนสงน้ําแข็ง 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป   

3.17  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  
น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 
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3.18  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  
หรือภาชนะอ่ืนใด 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.19  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุ ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.20  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.21  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.22  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของ
กิจการหองเย็น 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.23  การประกอบหองเย็นแชแข็งอาหาร 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

3.24  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
4.1  การผลิต  โม  ผสม  หรอืบรรจุยา 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

4.2  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางรวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

4.3  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

4.4  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

4.5  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ
ทําความสะอาดตาง ๆ 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
5.1  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

5.2  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
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คาธรรมเนียม 
(บาท)/ป 

หมายเหตุ 

 3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

5.3  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจาก
พืชหรือแปงอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

5.4  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  
ก็ตาม 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

5.5  การผลิตยาสูบ 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

5.6  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

5.7  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

5.8  การผลิตเสนใยจากพืช 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 
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5.9  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  
ออย  ขาวโพด 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
6.1  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ   
หรือเครื่องใชตางๆ  ดวยโลหะ  หรือแร 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

6.2  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ 
ท่ีไดรับอนุญาตใน  6.1 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

6.3  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวย
เครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 
ใน  6.1 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

6.4  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  
นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  6.1 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

6.5  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการ 
ท่ีไดรับใบอนุญาตใน  6.1 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 
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6.6  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
7.1  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

7.2  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

7.3  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  
ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ 
ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

7.4  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม
หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  800  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

7.5  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 
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7.6  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

7.7  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวง 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

7.8  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

7.9  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
8.1  การผลิตไมขีดไฟ 
8.2  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวย
เครื่องจักร 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

8.3  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของ
เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

8.4  การอบไม 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

8.5  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 
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8.6  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใด
ดวยกระดาษ 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

8.7  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

8.8  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
9.1  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.2  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.3  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 
ท่ีไดรับใบอนุญาตใน  9.1  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.4  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร   
เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  9.1  หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
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(บาท)/ป 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไว
เพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
คาตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

1)  หองพักไมเกิน  15  หอง 
2)  หองพักตั้งแต  15  แตไมเกิน  30  หอง 
3)  หองพักตั้งแต  31  แตไมเกิน  50  หอง 
4)  หองพักตั้งแต  51  แตไมเกิน  100  หอง 
5)  หองพักตั้งแต  101  หองข้ึนไป 

9.6  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา   
หรือหองแบงเชาหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

1)  หองพักไมเกิน  15  หอง 
2)  หองพักตั้งแต  15  แตไมเกิน  30  หอง 
3)  หองพักตั้งแต  31  แตไมเกิน  50  หอง 
4)  หองพักตั้งแต  51  แตไมเกิน  100  หอง 
5)  หองพักตั้งแต  101  หองข้ึนไป 

9.7  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.8  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง   
ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ   
ในทํานองเดียวกัน 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.9  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานอง
เดียวกัน  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  9.1 
9.10  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด   
หรือการเลนอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.11  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการ 
ท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 
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9.12  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.13  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.14  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.15  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.16  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
9.17  การประกอบกิจการหองปฏิบัติทางการแพทย   
การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.18  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใด 
ของรางกาย 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.19  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของ
ผูรับบริการ 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.20  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของ
ผูรับบริการ 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.21  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 
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1๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
10.1  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวย 
ก่ีกระตุก 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  10  เครื่อง 
2)  เครื่องจักรเกิน  10  เครื่องข้ึนไป 

10.2  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

10.3  การปนฝาย  นุน  ใยสงัเคราะหดวยเครื่องจักร 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  10  เครื่อง 
2)  เครื่องจักรเกิน  10  เครื่องข้ึนไป 

10.4  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  10  เครื่อง 
2)  เครื่องจักรเกิน  10  เครื่องข้ึนไป 

10.5  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  10  เครื่อง 
2)  เครื่องจักรเกิน  10  เครื่องข้ึนไป 

10.6  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

10.7  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  10  เครื่อง 
2)  เครื่องจักรเกิน  10  เครื่องข้ึนไป 

10.8  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
11.1  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

11.2  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
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คาธรรมเนียม 
(บาท)/ป 
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 3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 
11.3  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

11.4  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  
รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวน
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  11.2 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

11.5  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

11.6  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช   
หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

11.7  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

11.8  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ 
หรือสวนผสม 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

 

5,000 
 
 

500 
1,000 
2,000 

 
 
 

1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
6,000 

 
 

500 
1,000 
2,000 

 
 

500 
1,000 
2,000 

 
500 

1,000 
2,000 

 
 

500 
1,000 
2,000 

 

 



16 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตรา 

คาธรรมเนียม 
(บาท)/ป 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

11.9  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

11.10  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

11.11  การผลิตใยแกว  หรอืผลิตภัณฑจากใยแกว 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

11.12  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  
หิน  หรือวัตถุอ่ืนใดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  6.5 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก   
และสารเคมีตางๆ 
12.1  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  
หรือสารตัวทําละลาย 

1)  จํานวนไมเกิน  500  ลิตร 
2)  จํานวนเกิน  500  ลิตร  แตไมเกิน  1,000  ลิตร 
3)  จํานวนเกิน  1,000  ลิตร  แตไมเกิน  10,000  ลิตร 
4)  จํานวนเกิน  10,000  ลติร  แตไมเกิน  50,000  ลิตร 
5)  จํานวนเกิน  50,000  ลติร  แตไมเกิน  80,000  ลิตร 
6)  จํานวนเกิน  80,000  ลติร  แตไมเกิน  100,000  ลติร 
7)  จํานวนเกิน  100,000  ลิตรข้ึนไป   

12.2  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 
1)  จํานวนไมเกิน  500  กิโลกรัม 
2)  จํานวนเกิน  500  กิโลกรัม  แตไมเกิน  1,000  กิโลกรัม 
3)  จํานวนเกิน  1,000  กิโลกรัม  แตไมเกิน  10,000  กิโลกรมั 
4)  จํานวนเกิน  10,000  กิโลกรัม  แตไมเกิน  50,000  กิโลกรัม 
5)  จํานวนเกิน  50,000  กิโลกรัม  แตไมเกิน  80,000  กิโลกรัม 
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6)  จํานวนเกิน  80,000  กิโลกรัม  แตไมเกิน  100,000  กิโลกรัม 
7)  จํานวนเกิน  100,000  กิโลกรัมข้ึนไป 

12.3  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม 

1)  จํานวนไมเกิน  500  ลิตร 
2)  จํานวนเกิน  500  ลิตร  แตไมเกิน  1,000  ลิตร 
3)  จํานวนเกิน  1,000  ลิตร  แตไมเกิน  10,000  ลิตร 
4)  จํานวนเกิน  10,000  ลติร  แตไมเกิน  50,000  ลิตร 
5)  จํานวนเกิน  50,000  ลติร  แตไมเกิน  80,000  ลิตร 
6)  จํานวนเกิน  80,000  ลติร  แตไมเกิน  100,000  ลติร 
7)  จํานวนเกิน  100,000  ลิตรข้ึนไป   

12.4  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 
1)  จํานวนไมเกิน  500  กิโลกรัม 
2)  จํานวนเกิน  500  กิโลกรัม  แตไมเกิน  1,000  กิโลกรัม 
3)  จํานวนเกิน  1,000  กิโลกรัม  แตไมเกิน  10,000  กิโลกรมั 
4)  จํานวนเกิน  10,000  กิโลกรัม  แตไมเกิน  50,000  กิโลกรัม 
5)  จํานวนเกิน  50,000  กิโลกรัม  แตไมเกิน  80,000  กิโลกรัม 
6)  จํานวนเกิน  80,000  กิโลกรัม  แตไมเกิน  100,000  กิโลกรัม 
7)  จํานวนเกิน  100,000  กิโลกรัมข้ึนไป 

12.5  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  7.1 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

12.6  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  
พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

12.7  การโม  สะสม  หรือบดชัน 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 
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12.8  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

12.9  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

12.10  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

12.11  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

12.12  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

12.13  การผลิตน้ําแข็งแหง 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

12.14  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี 
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

12.15  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 
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12.16  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช 
หรือพาหะนําโรค 

1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

12.17  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

กิจการอ่ืน ๆ 
13.1  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย
เครื่องจักร 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

13.2  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา   
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

13.3  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

13.4  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 
1)  จํานวนเครื่องไมเกิน  10  เครื่อง 
2)  จํานวนเครื่องเกิน  10  เครื่องข้ึนไป 

13.5  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป 

13.6  การประกอบกิจการโกดังสินคา 
1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 
2)  พ้ืนท่ีเกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 
3)  พ้ืนท่ีเกิน  1,600  ตารางเมตร  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 
4)  พ้ืนท่ีเกิน  4,800  ตารางเมตร  แตไมเกิน  8,000  ตารางเมตร 
5)  พ้ืนท่ีเกิน  8,000  ตารางเมตรข้ึนไป 
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 13.7  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

13.8  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

13.9  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา   
หรือแพปลา 
13.10  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

1)  จํานวนเครื่องไมเกิน  10  เครื่อง 
2)  จํานวนเครื่องเกิน  10  เครื่องข้ึนไป 

13.11  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง 
หรือสัตวพาหะนําโรค 
13.12  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

1)  เครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
2)  เครื่องจักรเกิน  20  แรงมา  แตไมเกิน  50  แรงมา 
3)  เครื่องจักรเกิน  50  แรงมาข้ึนไป 

13.13  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 
1)  จํานวนไมเกิน  500  ลิตร 
2)  จํานวนเกิน  500  ลิตร  แตไมเกิน  1,000  ลิตร 
3)  จํานวนเกิน  1,000  ลิตร  แตไมเกิน  10,000  ลิตร 
4)  จํานวนเกิน  10,000  ลติร  แตไมเกิน  50,000  ลิตร 
5)  จํานวนเกิน  50,000  ลติร  แตไมเกิน  80,000  ลิตร 
6)  จํานวนเกิน  80,000  ลติร  แตไมเกิน  100,000  ลติร 
7)  จํานวนเกิน  100,000  ลิตรข้ึนไป   
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................................................................. 

เขียนท่ี.................................................................. 

วันท่ี.............เดือน........................................พ.ศ................. 

1. ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).........................................................................อายุ...................ป 

สัญชาติ........................โดย.............................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม....................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................................................... 

แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.................................................... 

หมายเลขโทรศัพท.....................................................................ผูขออนุญาต 

2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ..............................) 

  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

 1)........................................................................................................................................... 

 2)........................................................................................................................................... 

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ).......................................................ผูขออนุญาต 

                                (.....................................................) 

 

 

 

คําขอเลขท่ี........../......... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

เลขท่ี....................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.....................................เดือน....................................พ.ศ......................... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

       ไมครบ  คือ 
1)........................................................................................................ 

2)........................................................................................................ 

3)........................................................................................................ 

(ลงชื่อ)...................................................... 

   (......................................................) 

ตําแหนง................................................... 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

เลขท่ี....................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.....................................เดือน....................................พ.ศ......................... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

       ไมครบ  คือ 
1)........................................................................................................ 

2)........................................................................................................ 

3)........................................................................................................ 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน......................วัน 

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

(ลงชื่อ)...................................................... 

(.....................................................) 
  ตําแหนง................................................... 

 
 

 

 

 



 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ........................................................................................................................................... 

เลมท่ี................เลขท่ี............../................... 
(1)   เจาพนักงานทองถ่ิน  อนุญาตให  ......................................................................สัญชาติ................... 

อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี..................ตําบล.............................................อําเภอ............................................... 
จังหวัด.....................................................โทรศัพท......................................................โทรสาร........................................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท............................................. 
ตั้งอยูเลขท่ี..............................หมูท่ี..................ตําบล.............................................อําเภอ............................................... 
จังหวัด.....................................................โทรศัพท...................................................โทรสาร........................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ......................บาท  (..............................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี.........................................เลขท่ี.................................................ลงวันท่ี.................................................................. 

(2)   ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขตามขอบัญญัติของทองถ่ิน 

(3)   หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(4)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

  (4.1)................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 

  (4.2)................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 

(5)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.....................เดือน........................................พ.ศ.......................... 
(6)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี...........................เดือน........................................พ.ศ.......................... 

 
 

(ลงชื่อ)     
      (...............................................) 

  ตําแหนง.............................................................. 
  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
คําเตือน (1)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ 
             ตลอดเวลาที่ประกอบกจิการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  500  บาท 
 (2)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

(มีตอดานหลัง) 
 



         (ดานหลัง) 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน
	เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

