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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระนอน 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระนอน  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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  องคการบริหารสวนตําบลพระนอนโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลพระนอนและนายอําเภอเมืองนครสวรรค  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระนอน  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระนอนตั้งแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพระนอนแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพระนอน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการสวนทองถิ่น  และหรือพนักงานสวนตําบล   

ซึ่งไดรับการแตงตั้งเพ่ือใหปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และตามขอบัญญัตินี้ 
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“กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา  กิจการที่มีกระบวนการผลิต  กรรมวิธีการผลิต 

ที่กอใหเกิดมลพิษหรือส่ิงที่ทําใหเกิดโรค  ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอยูในบริเวณ

ขางเคียงนั้น  ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางเสียง  แสง  ความรอน  ความส่ันสะเทือน  รังสี  

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรืออื่นใดตามที่กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หนังสือส่ังการกําหนด 

ขอ ๕ ใหกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้   เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระนอน 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู   

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังไมไดแปรรูป 

   (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

ขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นใด  ตอสัตว  หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 
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  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การขายเร  การขายในตลาด  และผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙) การผลิตอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปองขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
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   (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผักผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑) การผลิต  บรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

และเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน 

   (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  และผลิตภัณฑ

ชําระลาง 

   (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ําจากพืช 

   (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
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   (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘) การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร 

   (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

ดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่น ๆ  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการใน  ๖.๑ 

   (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องกล  หรือเครื่องจักร  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมแซม  หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖) รานซอมรถมอเตอรไซตขนาดเล็ก  การปะ  การเชื่อมยาง  การซอมรถจักรยานยนต 

   (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช  การซอมรถยนต 
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  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 

   (๘.๔) การอบไม 

   (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบรกิารในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย  วาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวน 

กิจการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)   
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   (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีบัญญัติ

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหการบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการหองปฏิบัติทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

และส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

   (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงดูแลเด็กที่บาน 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   (๑๐.๓) การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 
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  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔) การสะสม  การผลิตซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘) การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม  เชน  

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลทหรือวัสดุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
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   (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัสดุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  การกําจัดศัตรูพืช  หรือ 

พาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนกิส  

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕) การสะสมหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙) การกอสราง 

   (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
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ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับหามผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๕  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระนอนในลักษณะที่เปนการคา   

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพระนอนมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ 

ประเภทกิจการที่จักตองย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการพ้ืนที่หามประกอบกิจการ 

การใด ๆ  ที่ทําขึ้นโดยมุงประสงคเ พ่ือการใชในครัวเรือนมิใหใชขอบัญญัตินี้บังคับแก 

การดําเนินการนั้น ๆ 

ขอ ๗ ผูใดประสงคท่ีจะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ 

ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพระนอน

กําหนด 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมกิจการ 

ตามขอบัญญัตินี้ตองจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํา  รับน้ํา  โสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร 

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหล  หรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน  

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียงขอกําหนดดังกลาว   

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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  (๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวนําโรค 

  (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘) ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับคนท่ีทําการในสถานที่นั้น   

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๑๐) สถานที่เ ล้ียงสัตวที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

 (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตาก  หรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลพระนอน 

ขอ ๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๘  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ก็ใหออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพระนอนกําหนด 

ขอ ๑๐ ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมา

รับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๑ ผู รับ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการค าซึ่ งกํ าหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้   

จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ   

ถาวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  และสัตวพาหะนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓) ถาจะเปล่ียนแปลง แกไข หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 
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  (๔) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิน่  หรือเจาพนกังานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควร  

เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลวปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และประกาศ

ขององคการบริหารสวนตําบลพระนอน 

ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาต 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียวกัน  และสําหรับสถานที่แหงเดียวกัน   

ถาประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในสถานท่ีเดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในทุกประเภท

ตามอัตราที่เรียกเก็บทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ ใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียง

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพระนอน 

ขอ ๑๕ การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

ไมนอยกวา  ๑๕  วัน  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ผูประกอบกิจการผูใดมิไดย่ืนคํารองขอตออายุใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

ตามความในวรรคหนึ่งจะตองชําระเบี้ยปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๑๖ เมื่อผูไดรับอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพระนอนกําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตตามที่องคการบริหารสวนตําบลพระนอนกําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามที่องคการบริหารสวนตําบลพระนอนกําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่น
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ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหาย  หรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหใชตามที่องคการบริหารสวนตําบลพระนอนกําหนด  

โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมท้ัง 

ลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทน  และตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับวัน  เวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพระนอนกําหนด   

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ  ซึ่งกําหนดใหตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้   

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาเห็นสมควร  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้งและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนการประกอบกิจการเสียก็ได 

ขอ ๒๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๒๔ บรรดาความผิดซึ่งผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  หากไดชําระคาปรับเต็มจํานวนตามอัตรา 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ  ใหถือวาคดีเลิกกัน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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ขอ ๒๖ ใหผูประกอบกิจการตามลักษณะในขอ  ๕  อยูในวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

เปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระนอน 

ใหเจาของกิจการตามความในวรรคหนึ่งดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพระนอนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เฉลียว  ภูจํารญู 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพระนอน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระนอน 
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
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   ข. เกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว 
   ค. เกินกวา ๕๐ ตัวข้ึนไป 
    (๑.๑.๒) การเลี้ยงสุกร 
   ก. ตั้งแต ๑๐ ตัว ถึง ๒๐ ตัว 
   ข. เกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๓๐ ตัว 
   ค. เกินกวา ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว 
      ง. เกินกวา ๕๐ ตัวข้ึนไป 
    (๑.๑.๓) การเลี้ยงแพะ แกะ 
   ก. ตั้งแต ๑๐ ตัว ถึง ๓๐ ตัว 
   ข. เกินกวา ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว 
   ค. เกินกวา ๕๐ ตัวข้ึนไป 
    (๑.๑.๔) การเลี้ยงหาน เปด ไก 
   ก. รวมตั้งแต ๕๐ ตัว ถึง ๑,๕๐๐ ตัว 
   ข. รวมกันตั้งแต ๑,๕๐๑ ตัว ถึง ๒,๕๐๐ ตัว 
   ค. รวมกันตั้งแต ๒,๕๐๑ ตัว ถึง ๕,๕๐๐ ตัว 
   ง. เกินกวา ๕,๕๐๐ ตัว 
  (๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 
    (๑.๒.๑)  จํานวนไมเกิน ๕ ตัว 
    (๑.๒.๒)  จํานวนเกินกวา ๕ ตัวข้ึนไป 
  (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ 
          ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น 
          ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม 
          หรือไมก็ตาม 

 
 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๒๐๐ 
 

๒๕๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๒๐๐ 
 

๒๕๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

  

๒. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
  (๒.๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารการเรขาย การขาย 
ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๒.๑.๑)  โค  กระบือ  สุกร  (ตัวละ) 
  (๒.๑.๒)  แพะ  แกะ  (ตัวละ) 
  (๒.๑.๓)  เปด  ไก  หาน  (ตัวละ) 
  (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตวขนท่ียังไมไดฟอก 

 
 
 

๑๐ 
๔ 
๑ 

๕,๐๐๐ 

  

 



-๒- 

รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

    (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
    (๒.๔)  การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 
    (๒.๕)  การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารการเรขายและการขายในตลาด 
    (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  
กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
    (๒.๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
    (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

  

๓. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 
    (๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
    (๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย ไตปลา 
เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว  หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    (๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    (๓.๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียว มันกุง ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    (๓.๕) การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใด ในการผลิตอาหาร 
จากสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขายการขายในตลาด   
และเพ่ือการบริโภคในครอบครัว 
    (๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอไสกรอกหมูตั้ง ยกเวน 
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    (๓.๗) การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
    (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
    (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
  (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหงจันอับ ขนมเปยะ 
  (๓.๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่ม 
ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
  (๓.๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาม 
  (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
  (๓.๑๕) การผลิต การแบงการบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา เบียร น้ําสมสายชู 
  (๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ 
  (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่อง 
  (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๖๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๖๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

  

 



-๓- 

รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

  (๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 
  (๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน 
  (๓.๒๒) การผลิต ไอศกรีม ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
  (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 
  (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือบริโภค 
    (๓.๒๕.๑)  การทําน้ําแข็งหลอด 
    (๓.๒๕.๒)  โรงงานผลิตน้ําแข็ง 
  (๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  

๔. กิจการท่ีเก่ียวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทยเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง 
  (๔.๑) การผลิต การโม การบด การผสมการบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
  (๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ 
  (๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี    
  (๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
  (๔.๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

  

๕. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
  (๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช 
  (๕.๑.๑)  ตั้งแต  ๑ – ๓  เตา 
  (๕.๑.๒)  ตั้งแต  ๔ – ๖  เตา 
  (๕.๑.๓)  มากกวา  ๖  เตาข้ึนไป 
  (๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
  (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
ดวยเครื่องจักร 
  (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
  (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
  (๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
  (๕.๗) การผลิต การสะสมปุย ยกเวนการบริโภคในครัวเรือนและกลุมอาชีพตาง ๆ 
  (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
  (๕.๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลังยกเวนพ้ืนท่ีตากไมเกิน ๑ ไร 

 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๕๐๐ 

  

๖. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 
  (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ 
  (๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 
  (๖.๒.๑)  ประเภทโรงงาน 
  (๖.๒.๒)  ประเภทราน 

 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๖๐๐ 

  



-๔- 

รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

  (๖ .๓ ) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด  
การอัดโลหะ ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 
  (๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 
  (๖.๕) การขัด การลาง โลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด  
ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 
  (๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร 

๑,๒๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 

  

๗. กิจการเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรเครื่องกล 
  (๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต 
  (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรเครื่องกล 
  (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
ซ่ึงมีไวบริการ หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือประกัน 
ปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
  (๗.๔) การลาง การอัดฉีดฉีดยานยนต 
  (๗.๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 
  (๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง 
  (๗.๖.๑)  รถยนต 
  (๗.๖.๒)  รถจักรยานยนต รถจักรยาน รถท่ีมีลอตั้งแต ๓   ลอลงมา  
  (๗.๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

  

๘. กิจการท่ีเก่ียวกับไม 
  (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 
  (๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดรอง การทําค้ิว 
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
  (๘.๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  
การทําสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จ ผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
  (๘.๔) การอบไม 
  (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
  (๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
  (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 
  (๘.๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน 
  (๘.๘.๑)  ตั้งแต  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
  (๘.๘.๒)  ตั้งแต  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  

๙. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
  (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
๑,๐๐๐ 

  



-๕- 

รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

    (๙.๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)   
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
    (๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ยกเวน 
กิจการใน  (๙.๑)  หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
    (๙.๔) การประกอบการกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
  (๙.๔.๑)  มีหองพักตั้งแต ๒๐ หองข้ึนไป 
  (๙.๔.๒)  มีหองต่ํากวา ๒๐ หอง 
    (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
    (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
    (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
    (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)    
    (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
  (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม 
ทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด  
เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
  (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 
  (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
  (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 
  (๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๒๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

  

๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
  (๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป )ยกเวนกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมอาชีพ(  
  (๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 
  (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
  (๑๐.๔) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
  (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 
  (๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 
  (๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
  (๑๐.๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

 
๑,๒๐๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

  



-๖- 

รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
    (๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 
    (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    (๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุ ท่ีคลายคลึงกัน 
    (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    (๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินท่ีเปนสิ่งของตาง ๆ 
    (๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผาหินปูน 
    (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 
    (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
  (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
  (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 
๑,๒๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

  

๑๒. กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี 
    (๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 
สารตัวทําละลาย 
    (๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
    (๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม 
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
    (๑๒.๓.๑)  ตั้งแต  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ลิตร 
    (๑๒.๓.๒)  ตั้งแต  ๑,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 
    (๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
    (๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑) 
    (๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    (๑๒.๗) การโม การบดชัน 
    (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
    (๑๒.๙) การผลิต การลางฟลม รูปถาย หรือฟลมภาพยนตร 
  (๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  (๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

  



-๗- 

รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

  (๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมี 
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
  (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
  (๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง สารกําจัดศัตรูพืช 
หรือพาหะนําโรค 
  (๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

  

๑๓. กิจการอ่ืน ๆ 
    (๑๓.๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืน ท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
ดวยเครื่องจักร 
    (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา   
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 
    (๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    (๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 
    (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือชดใช  
     (๑๓.๕.๑)  ต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางวา 
     (๑๓.๕.๒)  ตั้งแต  ๑๐๐ – ๔๐๐  ตารางวา 
     (๑๓.๕.๓)  มากกวา  ๔๐๐  ตารางวาข้ึนไป 
    (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
    (๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
    (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
    (๑๓.๙) การกอสราง 
  (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
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