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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 
เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  ว่าด้วยการควบคุม 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔   

มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย 

อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  โดยความเห็นชอบจาก 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  และนายอําเภอยางตลาด  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่

ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้้ในการประกอบการควบคุมกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   
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“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ 
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพษิทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 
กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน    

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 
“ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการ  หรือพนักงาน

ท้องถิ่นซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต   
หรือให้บริการใด ๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

ข้อ ๔ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมี 
การควบคุมในเขต  ตําบลยางตลาด 

  (๑) กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ 
   (๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เล้ือยคลาน  หรือแมลง 
   (๑.๒) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
   (๑.๓) การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี 

ลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บ
ค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
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   (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  

และการฆ่าบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 

   (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

   (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 

   (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น 

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  

เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ 

   (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

   (๒.๘) การสะสมหรือล้างครั่ง 

  (๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจ้ียว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจาก

สัตว์  พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้น 

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
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   (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

   (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 

   (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น 

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ   

บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว 

   (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 

   (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

   (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 

   (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ 

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ 

ชําระล้าง 

   (๔.๑) การผลิต  การโม่  การลด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
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   (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ 

   (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 

   (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

   (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 

  (๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 

   (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ด้วยเครื่องจักร 

   (๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 

   (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การลดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 

   (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 

   (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 

   (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 

   (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง  ๆ

   (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่  หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน  (๖.๑)   

   (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรอืโลหะ  อ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะ  ด้วยเครื่องจักรสารเคมีหรือวิธี อ่ืนใดยกเว้น 

กิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การล้างแร่ 

  (๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
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   (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารสนิมยานยนต์ 

   (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ 

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว้

บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือ

เครื่องกลดังกล่าวด้วย 

   (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีด  ยานยนต์ 

   (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

  (๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 

   (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 

   (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

   (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  ทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

   (๘.๔) การอบไม้ 

   (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 

   (๘.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

   (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 

   (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 

  (๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 

   (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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   (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่ 

เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือ

กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ  ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  บริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการใน  

(๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือส่ิงแวดล้อม 

   (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

  (๑๐) กิจการที่เก่ียวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้า

ด้วยก่ีกระตุก  ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 

   (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 

   (๑๐.๓) การป่ันฝ้าย  หรือนุ่น  ด้วยเครื่องจักร 
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   (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนส่ิงทอต่าง ๆ 

   (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้า  ด้วยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

   (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวตัถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง ๆ 

   (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสมเช่น  

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้า  เพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 

   (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

  (๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดส์  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 

   (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

   (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
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   (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 

   (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 

   (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอ่ืน ๆ 

   (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์  

อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้า 

   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๓.๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 

   (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 

   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

   (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
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   (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 

   (๑๓.๙) การก่อสร้าง 

   (๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า  

จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินการ  

และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

   (๑.๑) สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนาสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือกฎหมายอ่ืน 

ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  ให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ  และประเภทของการประกอบกิจการซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตราย 

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญ 

   (๑.๒) อาคารของสถานประกอบกิจการต้องได้ ้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

   (๑.๓) บันไดหนีไฟของสถานประกอบกิจการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๑.๔) ป้ายบอกทางฉุกเฉินของสถานประกอบกิจการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๑.๕) ไฟส่องฉุกเฉินของสถานประกอบกิจการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๑.๖) ระบบระบายอากาศของสถานประกอบกิจการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๑.๗) แสงสว่างของสถานประกอบกิจการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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   (๑.๘) ห้องน้ําและห้องส้วมของสถานประกอบกิจการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๑.๙) การเก็บรวบรวมขยะของสถานประกอบกิจการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   (๑.๑๐) สถานประกอบกิจการต้องไม่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตราย 

   (๑.๑๑) สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์เป็นโรค 

ที่เป็นพาหะของโรค  

   (๑.๑๒) สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับประกอบอาหาร   

การปรุงอาหารการสะสมอาหาร  สําหรับคนงาน  หรือผู้มาใช้บริการ  เป็นไปตามข้อกําหนดด้านสุขาภิบาล 

สําหรับสถานประกอบกิจการค้าอาหาร  ตามโครงการรณรงค์ปรับปรุงสถานที่ปรุง  ประกอบ  และ

จําหน่ายอาหาร 

   (๑.๑๓) สถานประกอบกิจการต้องจัดวางส่ิงของให้มีความปลอดภัยและมีการรักษา 

ความสะอาดเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๑.๑๔) สถานประกอบกิจการต้องจัดระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๑.๑๕) สถานประกอบกิจการจัดตอ้งการเก็บวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๑.๑๖) สถานประกอบกิจการต้องจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง 

   (๑.๑๗) สถานประกอบกิจการต้องจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

   (๑.๑๘) สถานประกอบกิจการต้องจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางน้ํา 

   (๑.๑๙) สถานประกอบกิจการต้องจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพษิความสั่นสะเทือน 

   (๑.๒๐) สถานประกอบกิจการต้องจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษของเสียอันตราย 

  (๒) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ 

   (๒.๑) สถานที่นั้นต้องตั้งในทําเลซ่ึงจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําเสียไปให้พ้นจาก

สถานที่นั้นโดยสะดวก 
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   (๒.๒) ต้องทํารางระบายนําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อซ่ึงรับน้ําเสีย   

ด้วยวัตถุถาวรที่มีลักษณะเรียบ  ไม่่ซึม  ไม่่รั่ว  น้ําไหลได้้สะดวก  

   (๒.๓) การระบายน้ํา  ต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่่ผู้ใช้น้ํา  ในทางน้ําสาธารณะ

หรือแก่่ผู้อาศัยใกล้เคียง 

   (๒.๔) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้น 

ด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกันมิให้น้ําซึมรั่วหรือขังอยู่ได้้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําเสียหรือทําการบําบัด   

น้ําเสีย  ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  หรือต้องมีบ่อดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องป้องกันกล่ิน  ไอ  เสียง  

ความกระเทือน  ฝุ่น  ละออง  เขม่า  เถ้า  ควัน  มูล  หรือส่ิงอ่ืนใดซ่ึงอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  

ผู้ประกอบกิจการนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ภายในระยะเวลา 

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสขุกําหนด 

   (๒.๕) ต้องจัดสถานที่ให้สะอาดไม่เป็นที่อาศัยของสัตว์นําโรค 

   (๒.๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลให้้ถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๗) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงกําหนดส้วมด้วยสุขลักษณะ 

ในร้านจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มและสถานีบริการการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าชสําหรับ 

ยานพาหนะ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  หรือกฎกระทรวงฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่  ๖๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ 

ในสถานที่นั้น 

   (๒.๘) สถานที่ เ ล้ียงสัตว์ต้องสร้างให้ถูกสุขลักษณะตามความเห็นชอบของ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

   (๒.๙) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผ่ึงสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตาก  หรือผ่ึงสินค้า 

ที่ไม่่ก่อเหตุรําคาญ  และตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๒.๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ  

และถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัยต่อสุขภาพ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ 
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  (๓) มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

   (๓.๑) ต้องรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในข้อ  (๑)  ให้อยู่ในภาวะ 

อันดีเสมอ  และทําความสะอาดกวาดล้างสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาดทุกวัน 

   (๓.๒) ต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้ ้รับอนุญาตและตามกําหนด 

วันเวลาที่ได้้รับอนุญาต 

   (๓.๓) ต้องรักษาเครื่องมือและเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาด

อยู่เสมอ  ถ้าเศษวัสดุหรือวัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง  

แมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือพาหะนําโรคอ่ืน ๆ 

   (๓.๔) การจะเปล่ียนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้ ้รับอนุญาตจาก  

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   (๓.๕) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามคําแนะนํา

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   (๓.๖) ต้องยินยอม  และให้ความสะดวกแก่่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เข้าตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบ 

การนั้นได้้  ในเวลาอันสมควรเม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย   

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง  หรือมลพิษ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย   

จะตอ้งดําเนินการรวบรวมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง   

ข้อ ๘ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ

ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๔  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 
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ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข

โดยเฉพาะให้ผู้้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ 

กําหนดไว้้โดยทั่วไปในข้อ  ๕  ก็ได้้ 

ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ  ๔  ในลักษณะที่เป็น

การค้าต้องจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้นและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๕  และให้ 

ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

เม่ือได้้รับคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์์ 

ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง  หรือไม่ ่สมบูรณ์์ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไข 

ที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่่ถูกต้อง  หรือไม่่สมบูรณ์์นั้นทั้งหมดและ

แจ้งให้ผู้้ขออนุญาตแก้้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอ

แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพรอ้มทั้งแจ้งความไม่่ถูกต้อง  หรือความไม่่สมบูรณ์์ให้ทราบภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันที่ได้้รับคําขอ   

ข้อ ๑๐ ผู้้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ  ๔  ในลักษณะ 

ที่เป็นการค้า  ต้องนําเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมคําขอรับใบอนุญาต 

อยา่งละ  ๑  ชุด 

  (๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พร้อมสําเนา   

ที่รับรองถูกต้อง 

  (๒) ทะเบียนบ้าน,  ทะเบียนบ้านของสถานประกอบกิจการ  (ถ้ามี)  พร้อมรับรอง

สําเนาถูกต้อง 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการ   

(กรณีที่ก่อสรา้งหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใช้บังคับ) 

  (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน  ของผู้้แทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

  (๕) หนังสือมอบอํานาจ  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และทะเบียนบ้าน

ของผู้้รับรอง 



หน้า   ๒๙๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๖) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพิ่ม  เพื่อประกอบ 

การพิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๑๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําส่ัง  ไม่่อนุญาต  

พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการตามข้อ  ๔  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่

ได้้รับคําขอตามข้อ  ๙  และหลักฐานตามข้อ  ๑๐  ถูกต้องครบถ้วนแล้้ว   

ในกรณีมีเหตุอันจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่่อาจดําเนินการได้้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

สามารถขยายเวลาออกไปได้้อีกสองครั้งครั้งละไม่่เกินสิบห้าวันโดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา  และ 

เหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตก่อนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้้ขยายไว้้แล้วนั้น   

ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่่มารับภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ ๑๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันผู้ประกอบกิจการตามข้อ  ๔  หรือผู้ขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพงดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้้ในข้อ  ๕  

เพียงเท่าที่เห็นสมควร  หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใด  เพื่อให้เหมาะสมแก่่กิจการซ่ึงต้องควบคุมก็ได้้   

ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ 

ให้ใช้ได้้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

ผู้้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้้โดยเปิดเผย  และเห็นได้้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้

ภายในกําหนดสามสิบวันก่อนส้ินอายุใบอนุญาต  เม่ือได้ ้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว   

ให้ประกอบกิจการต่อไปได้้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่่ต่ออายุใบอนุญาต   

ผู้ประกอบกิจการค้าที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตรายใดไม่่ชําระค่าธรรมเนียมตามกําหนดเวลา   

ในวรรคสามจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่จะได้ ้

บอกเลิกการดําเนินกิจการก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต

ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

การขอรับใบแทน  ใบอนุญาตให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐานต่อไปนี้   
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  (๑) สําเนาการลงบันทึกประจําวันของตํารวจ  กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย   

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ   

  (๓) เอกสารตามข้อ  ๑๐   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม   

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตสําหรับกิจการใด  ไม่่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติ  การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ ้ในใบอนุญาต   

ในเรื่องที่กําหนดไว้้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้้รับใบอนุญาตนั้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่่เกินสิบห้าวัน   

ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับ

ใบอนุญาต   

  (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้ งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพัก 

ใช้ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ 

  (๓) ไม่่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ 

ข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้้เก่ียวกับการประกอบกิจการที่ได้ ้รับ

อนุญาต  และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๑๗ คําส่ังพักการใช้ใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้

ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งโดย 

ทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้้ในที่เปิดเผยเห็นได้้งา่ย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักงานของผู้รับ 

ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้้ทราบคําส่ังแล้้ว  ตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปิดคําส่ัง

แล้วแต่่กรณี   
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ข้อ ๑๘ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก  เพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไม่่ได้้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ข้อ ๑๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ 

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด

โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๑ ผู้้รับใบอนุญาตประกอบการค้าซ่ึงเป็นที่รังเกียจ  หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้้เสมือนเป็นผู้ได้้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติแล้ว  

แต่เม่ือใบอนุญาตดังกล่าวส้ินอายุ  และผู้นั้นยังคงประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไปผู้นั้นจะต้องมาดําเนินการ

ขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ก่อนการดําเนินการ 

ข้อ ๒๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบการค้า

ตามบัญชีอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้ สําหรับการค้าประเภทเดียวและสําหรับสถานที่ เดียว   

ถ้าประกอบการค้าซ่ึงให้ควบคุมหลายประเภทในขณะ  และสถานที่เดียวกัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน

ประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว  ประเภทอ่ืนให้เก็บเพียงก่ึงอัตรา   

ข้อ ๒๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอํานาจ  

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นั้นเม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหาร

ส่วนตําบลยางตลาดให้ใช้บังคับได้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สุขุมวรัชญ์  อัครเศรษฐัง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติตําบลองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

เรื่อง  การควบคุมการคาซ่ึงเปนท่ีนารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

ลําดับท่ี รายการ 

คาธรรมเนียม

ตอป (บาท) หมายเหตุ 

บาท สต. 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

ก.  การเลี้ยงสุนัข มา โค กระบือ 

 -  ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว 

 - มากกวา ๒๐ ตัวข้ึนไป 

ข.  การเลี้ยงสุกร 

 - ตั้งแต ๕ – ๒๐ ตัว 

 - มากกวา ๒๐ ตัวข้ึนไป 

ค.  การเลี้ยงหาน เปด 

 - ตั้งแต ๑๐๐ – ๒๐๐ ตัว 

 - มากกวา ๒๐๐ ตัวข้ึนไป 

ง.  การเลี้ยงไก 

 - ตั้งแต ๑๐๐ – ๒๐๐ ตัว 

 - มากกวา ๒๐๐ ตัวข้ึนไป 

จ.  การเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือจําหนาย 

ฉ.  การเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ ตั้งแต ๒๑ ตัวข้ึนไปเพ่ือจําหนาย 

 

 

๕๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐ 

๒๐๐ 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

กิจการท่ี

กําหนดถาทํา

ตามนัยแหง

กฎหมายวา

ดวยการสวน

ครัวและการ

เลี้ยงเพ่ือ

ประโยชน

แหงครัวเรือน

ไมตองเสีย

คาธรรมเนียม

ตาม

ขอบัญญัตินี้ 

๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

ก. ไมเกิน ๔ ตัว 

ข. ตั้งแต ๕ – ๑๐ ตัว 

ค. ตั้งแต ๑๑ – ๒๐ ตัว 

ง. ตั้งแต ๒๑ – ๔๐ ตัว 

จ. ตั้งแต ๔๑ ตัวข้ึนไป 

 

๓๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน เ พ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเ พ่ือ

ประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ

คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ -  

๔ การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย

ในตลาด และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยใชเครื่องจักร 

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

- 

- 

 

๕ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังไมได

ฟอก 

๒,๐๐๐ -  



 

 

 

๖ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๒,๐๐๐ -  

๗ การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 

ก. โดยใชเครื่องจักร 

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

- 

- 

 

๘ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย 

กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

ก. โดยใชเครื่องจักร 

-  มีเนื้อท่ีประกอบการตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

-  มีเนื้อท่ีประกอบการต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร 

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

- 

- 

- 

 

๙ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนอ่ืนสวนใดของสัตว

หรือพืช เพ่ือเปนอาหาร 

ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา ๖๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ี ๔๐๑ – ๖๐๐ ตารางเมตร 

ค. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ี ๒๐๐ – ๔๐๐ ตารางเมตร 

ง. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

๑๐ การสะสมหรือการลางครั่ง ๑,๐๐๐ -  

๑๑ การผลิตเนย เนยเทียม ๒,๐๐๐ -  

๑๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไต

ปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ -  

๑๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. การผลิต การหมัก 

ข. การสะสม 

 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

- 

- 

 

๑๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ -  

๑๕ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต

อาหารสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  การ

ขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ -  

๑๖ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง 

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ก. โดยใชเครื่องจักร 

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

- 

- 
๑๗ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  

เตาฮวย 

ก. เสนหม่ี 

ข. ขนมจีน 

ค. กวยเตี๋ยว 

ง. เตาฮวย เตาหู 

จ. วุนเสน 

ฉ. เก้ียมอ๋ี 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

๑๘  การผลิตแบะแซ ๒,๐๐๐ -  
๑๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด 

ก. โดยใชเครื่องจักร 

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

 

๒๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนม

เปยะ 

ก. โดยใชเครื่องจักร 

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 

 

   ๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

- 

- 

 

๒๑ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ -  

๒๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม

ชนิดตางๆ บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ -  

๒๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล (ยกเวนภายในครอบครัว) ๒,๐๐๐ -  
๒๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๒,๐๐๐ -  
๒๕ การผลิต  การแบ งบรรจุ เอ ทิลแอลกอฮอล  สุ ร า   เบี ยร  

น้ําสมสายชู 

๒,๐๐๐ -  

๒๖ การค่ัวกาแฟ ๑,๐๐๐ -  
๒๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึน

ไป 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

๒๘ การผลิตผงชูรส ๒,๐๐๐ -  
๒๙ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๒๐๐ -  



 

 

 

๓๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ -  

๓๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผง    

อ่ืน ๆ  

๕๐๐ -  

๓๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. วันละไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม 

ข. วันละ ๕๑ – ๕๐๐ กิโลกรัม 

ค. วันละ ๕๐๑ กิโลกรัม ข้ึนไป 

 

๕๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

- 

- 

- 

 

๓๓ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน ๑,๐๐๐ -  

๓๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร ๑,๐๐๐ -  

๓๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

ก. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน ๒ แรงมา 

ข. ใชเครื่องจักประกอบกิจการเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน 

๒๐ แรงมา 

ค. ใชเครื่องจักประกอบกิการเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน 

๑๐๐ แรงมา 

ง. ใชเครื่องจักประกอบกิจการเกิน ๑๐๐ แรงมาข้ึนไป 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

๓๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมา 

ข้ึนไป 

ก. ๕ -๑๐ แรงมา 

ข. มากกวา ๑๐ แรงมาข้ึนไป 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

- 

- 

 

๓๗ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึน

ไป 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

๓๘ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางตาง ๆ 

๑,๐๐๐ -  

๓๙ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ -  

๔๐ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ -  

๔๑ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  ๑,๐๐๐ -  

๔๒ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๑,๐๐๐ -  

๔๓ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๕๐๐ -  



 

 

 

๔๔ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกันดวย เครื่องจักร 

๑,๐๐๐ -  

๔๕ การสีขาวดวยเครื่องจักร 

ก. เครื่องสีขาวขนาด ๒๕ แรงมาข้ึนไป 

ข. เครื่องสีขาวขนาดต่ํากวา ๒๕ แรงมา 

 

๒๐๐ 

๑๕๐ 

 

- 

- 

 

๔๖ การผลิตยาสูบ 

ก. โดยใชเครื่องจักร 

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

- 

- 

 

๔๗ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวย

เครื่องจักร 

๕๐๐   

๔๘ การผลิต  การสะสมปุย 

ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึน

ไป 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

๔๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

- 

 

- 

 

๔๙ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  

๕๐ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ -  

๕๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือ

เครื่องใชตาง ๆ 

ก. โดยใชเครื่องจักร 

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

- 

- 

 

๕๒ การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ๒,๐๐๐ -  

๕๓ การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  

การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา   

๕๐๐   

๕๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมียม  

นิกเกิล หรือโลหะ 

๒,๐๐๐ -  

๕๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธี อ่ืนใด 

ยกเวนกิจการ 

ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึน

ไป 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

- 

 

- 

 

 

๕๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลาง

แร 

๒,๐๐๐ -  

๕๗ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี การพนสาร

กันสนิมยานยนต 

 

 

 

 

 



 

 

 

ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึน

ไป 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

- 

 

- 

๕๘ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือ

เครื่องกล 

ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึน

ไป 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

 

 

- 

 

- 

 

๕๙ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการ

ซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๑,๐๐๐ -  

๖๐ การลาง  การอัดฉีดรถยนต ๕๐๐ -  

๖๑ การผลิต   

การซอม  การอัดแบตเตอรี่การปะ  การเชื่อมยาง 

๒,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

- 

- 

- 

 

๖๓ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึน

ไป 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

๕๐๐ 

 

๒๕๐ 

 

- 

 

- 

 

๖๔ การผลิตไมขีดไฟ ๒,๐๐๐ -  

๖๕ การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดรอง  การ

ทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา  แตไมเกิน ๕ 

แรงมา 

ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑  แรงมา  ลงมา 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

 

- 

- 

 

- 

 

๖๖ การประดิษฐไมหวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  

การทาสาร เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือ

หวาย 

ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป 

ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา  แตไมเกิน ๕ แรงมา 

ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมา  ลงมา 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 



 

 

 

๖๗ การอบไม ๑,๐๐๐ -  

๖๘ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

๖๙ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึน

ไป 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

- 

 

- 

 

๗๐ การผลิตกระดาษตาง  ๆ ๑,๐๐๐ -  

๗๑ การเผาถานหรือการสะสมถาน 

ก. ขายสง 

-  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตร

ข้ึนไป 

-  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

ข. ขายปลีก 

-  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตร

ข้ึนไป 

-  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

๗๒ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐ -  

๗๓ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน

ลําดับ ท่ี  ๗๒  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว าด วย

สถานพยาบาล 

๑,๕๐๐ -  

๗๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพรเวนแต

เปนการใหบริการในลําดับท่ี ๗๒ หรือในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐ -  

๗๕ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก. ไมเกิน ๒๐ หอง 

ข. เกินกวา ๒๐ หอง แตไมเกิน ๗๐ หอง 

ค. เกินกวา ๗๐ หองข้ึนไป 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

 

๗๖ การประกอบกิจการมหรสพ ๑,๐๐๐ -  

๗๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ -  



 

 

 

๗๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกัน  

๑,๐๐๐ -  

๗๙ การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการ

เลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ -  

๘๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูใน

บังคับตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑๕๐ -  

๘๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม

ทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหาร

รางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการดังในลําดับท่ี ๗๒ 

หรือ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ -  

๘๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ๑,๐๐๐ -  

๘๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๓,๐๐๐ -  

๘๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   การ

สาธารณสุขวิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ -  

๘๕ การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๕๐๐ -  

๘๖ การปนดาย การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

๒๐๐ -  

๘๗ การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน ๕๐๐ -  

๘๘ การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร ๕๐๐ -  

๘๙ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๕๐๐ -  

๙๐ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 

ก. ตั้งแต ๕ – ๑๐ เครื่อง 

ข. ตั้งแต ๑๑- ๒๐ เครื่อง 

ค. ตั้งแต ๒๑ เครื่องข้ึนไป 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

- 

- 

- 

 

๙๑ การพิมพผา หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ -  

๙๒ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๑๐๐ -  

๙๓ การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐ -  

๙๔ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 

ก. โดยใชเครื่องจักร 

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

- 

- 

 

๙๕ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๔,๐๐๐ -  

๙๖ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

ก. ไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

ข. เกินกวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

 

 



 

 

 

๙๗ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

ก. ๑-๓  ตัน 

ข. ๔-๕  ตัน 

ค. ๕  ตันข้ึนไป 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

 

๙๘ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ -  

๙๙ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๕๐๐ -  

๑๐๐ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา

หินปูน 

๑,๐๐๐ -  

๑๐๑ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ

สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้อง

ยาง ฝา เพดาน ทอน้ํา เปนตน 

๓,๐๐๐ -  

๑๐๒ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ -  

๑๐๓ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ -  

๑๐๔ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๒,๐๐๐ -  

๑๐๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง  

สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 

๒,๐๐๐ -  

๑๐๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส 

ก. กาซหุงตม 

-    ไมเกิน ๒๐ ถัง 

-  เกินกวา ๒๐ ถังข้ึนไป 

ข. กาซออกซิเจน กาซอะเซทิลีน 

 

 

๑๕๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

- 

- 

- 

 

๑๐๗ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียม ตาง ๆ 

๑,๐๐๐ - ยกเวนปม

หลอด ๑๕๐ 

บาท 

๑๐๘ การผลิต การสะสมการ ขนสงถานหิน ถานโคก 

ก.  เพ่ือขายสง 

- สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้ึนไป 

- สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร 

ข.  เพ่ือขายปลีก 

       -   สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

-   สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๕๐ ตารางเมตร 

 

 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๑๐๙ การพนสี ยกเวนกิจการในลําดับท่ี ๕๙ ๑,๐๐๐ -  



 

 

 

๑๑๐ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

ก. โดยใชเครื่องจักร 

-  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตร 

ข้ึนไป 

-  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๑๑๑ การโม  การบดชัน ๑,๐๐๐ -  

๑๑๒ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ -  

๑๑๓ การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร ๕๐๐ -  

๑๑๔ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ -  

๑๑๕ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ -  

๑๑๖ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ -  

๑๑๗ การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ -  

๑๑๘ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๑,๐๐๐ -  

 

 

๑๑๙ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ -  

๑๒๐ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  

หรือพาหะนําโรค 

๕๐๐ -  

๑๒๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕๐๐ -  

๑๒๒ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

ก. เครื่องจักท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต ๒ แรงมาข้ึนไป 

ข. เครื่องจักมีกําลังรวมกันต่ํากวา ๒ แรงมา 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

- 

- 

 

๑๒๓ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา อุปกรณ 

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึน

ไป 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

 

- 

 

- 

 

๑๒๔ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ -  

๑๒๕ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๕๐๐ -  



 

 

 

๑๒๖ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช ๑,๐๐๐ -  

๑๒๗ การประกอบกิจการโกดังสินคา 

ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 

ค. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร

ข้ึนไป 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

 

- 

 

 

๑๒๘ การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๓๐๐ -  

๑๒๙ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๕๑- ๑๐๐ ตารางเมตร 

ค. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

 

๑๓๐ การกอสรางโดยคิดพ้ืนท่ีกอสรางตามขนาดพ้ืนท่ี    ตารางเมตรละ 

๑ 

- เก็บไดสูงสุด

ไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๓๑ รานรับซ้ือรถยนตใหม ๒,๕๐๐ -  

๑๓๒ ประเภทโรงงาน 

ก. โรงงานกลั่นสุราชุมชน 

ข. โรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

       -    มีคนงานตั้งแต  ๑ – ๓๐  คน 

         -     มีคนงานตั้งแต  ๓๑ – ๑๐๐  คน 

       -     มีคนงานตั้งแต  ๑๐๑  คนข้ึนไป 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๕๐๐ 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 


