
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ   
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลน้าํดบิ  วาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติมและประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  องคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาํบลน้าํดิบและนายอําเภอปาซาง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตนิี้ใหใชบังคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้าํดบิ  นับแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกจิการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน   

้หนา   ๒๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบรหิาร

สวนตําบลน้ําดิบ 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

   (๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียงรวบรวมสัตวหรอืธรุกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรอืเพ่ือประโยชนของกจิการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ  

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม   

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารเรขายหรือขายในตลาด   

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

   (๓)  การสะสมเขาสัตวกระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

   (๔)  การเคี่ยวหนังเอ็นหรือไขสัตว   

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครือ่งใชหรอืผลิตภัณฑอื่น ๆ   จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

้หนา   ๒๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น   

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ท่ีคลายคลึงกัน   

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม   

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม   

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

้หนา   ๒๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

   (๒๑)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   

  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด   

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

   (๒)  การผลิต  บรรจุ  ยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบู

ที่ใชกับรางกาย   

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ    

  ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมนัสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   

   (๕)  การผลิตยาสูบ   

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด   

้หนา   ๒๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร   

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  

ใน  ๖  (๑)   

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาซ  หรือไฟฟายกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  ๖  (๑)   

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

  ๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๔)  การประกอบธรุกจิเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรอืเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย   

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

   (๙)  การสะสม  การซอมเครือ่งกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา   

้หนา   ๒๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย   

   (๔)  การอบไม   

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

   (๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน   

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

   (๑)  การประกอบกิจการสปา  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   

   (๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ 

   (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย

วาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราว  สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น  

ในทํานองเดียวกัน   

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

้หนา   ๒๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

   (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)   

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ  

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ   

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม   

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว   

  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

   (๒)  การสะสม  ปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

้หนา   ๒๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



   (๖)  การพิมพผาและส่ิงทออื่น ๆ   

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒)   

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว   

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕)   

  ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียมปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดางสารออกซไิดซ  หรือสารตัวทําละลาย   

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑)   

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

้หนา   ๒๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



   (๗)  การโมสะสม  หรือบดชัน   

   (๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี   

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร   

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน   

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   

   (๑๔)  การผลิต  สะสมบรรจุ  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง   

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค   

   (๑๗)  การผลิตสะสม  หรือบรรจุกาว   

  ๑๓. กิจการอื่น ๆ   

   (๑) การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   (๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

   (๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช   

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว  เพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม   

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ   

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

้หนา   ๒๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค   

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล   

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหางจากวัด  

ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร   

ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองเปนอาคารที่มคีวามมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น

ท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

    (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ตองมีหองน้าํและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกาํหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม  

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓)  กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรอืวตัถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

    (๑)  มีระบบสัญญาณเตอืนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

    (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน  

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดาํเนินการควบคมุ

และปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัย

บริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๗  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนบัแตวันที่ขอบญัญตัินีม้ีผลใชบงัคบั  หามมิใหผูใดดาํเนินกิจการ

ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบกําหนด  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน   

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๔)  ผลการประชุมประชาคมระดับหมูบานท่ีผูขอนุญาตจะตั้งสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตวันเวลาที่ไดรับอนุญาต   

  (๒)  ตองรักษาเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยูในสภาพ

ที่สะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ   

  (๓)  ตองรักษาสภาพแวดลอมสถานท่ีประกอบกิจการใหสะอาดและปลอดภัยไมใหเปน

แหลงเพาะพันธุแมลงวนั  ยุง  สัตวพาหะนาํโรคติดตอและมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ    

  (๔)  ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคภัียและระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้น  

มีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกตองตามกฎหมาย   

  (๕)  ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต   

้หนา   ๒๓๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



  (๖)  ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑท่ีเปน  “อาหาร”   

  (๗)  กรณีที่ผูประกอบกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติม

สถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน   

  (๘)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

เขาตรวจสอบสถานที่เครื่องใชตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมายตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก

เมื่อไดรับแจงใหทราบแลว   

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ   

ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาตภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   
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ขอ  ๒๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ  

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบเทานั้น   

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป   

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ  ๒๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร  

สวนตําบลน้ําดิบ   

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

  (๓)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   

  (๔)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ปของใบแทนใบอนุญาต   

้หนา   ๒๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง  

ท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  

ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่น  

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง  

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของ  

ผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลว  ตั้งแตวันที่คําส่ังไปถึงหรือวันท่ีปดคําส่ัง

แลวแตกรณี   

ขอ  ๓๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลน้ําดิบ  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได   

้หนา   ๒๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

มงคล  หมื่นอภัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลน้ําดิบ     

้หนา   ๒๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ   

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอไป 

บาท สตางค 
 1.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว   

1 การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด    
 การเล้ียงสัตวบก   
 ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ    
    (1) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา 5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว 200 - 
    (2) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว  400  - 
    (3) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา 40 ตัวข้ึนไป 600  - 
 ข.การเลี้ยงสุกร   
    (1) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว  100  - 
    (2) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว  300  - 
    (3) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 40 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว  500  - 
    (4) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว  1,000  - 
    (5) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 1,000 ตัว แตไมเกิน 5,000 ตัว  3,000  - 
    (6) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 5,000 ตัว แตไมเกิน 10,000 ตัว  5,000  - 
    (7) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 10,000 ตัวข้ึนไป  7,000  - 
 ค. การเลี้ยงแกะ แพะ    
    (1) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกวา 6 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว  100  - 
    (2) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว  150  - 
    (3) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกวา 40 ตัวข้ึนไป  200  - 
 การเล้ียงสัตวปก    
 ก. การเลี้ยงหาน เปด ไก    

       (1) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว  500  - 
    (2) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 1,000 ตัว แตไมเกิน 5,000 ตัว  1,000  - 
    (3) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 5,000 ตัว แตไมเกิน 10,000 ตัว  2,000  - 
    (4) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 10,000 ตัว แตไมเกิน 20,000 ตัว 3,000  - 
    (5) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 20,000 ตัว แตไมเกิน 30,000 ตัว 4,000 - 
    (6) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 30,000 ตัวข้ึนไป 5,000 - 
 การเล้ียงสัตวน้ํา    
 ก. การเลี้ยงปลา กุง    
    (1) การเลี้ยงปลา กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา 100 ตารางเมตร 

       แตไมเกิน 500 ตารางเมตร 
100 - 

  (2) การเลี้ยงปลา กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา 500 ตารางเมตร 
      แตไมเกิน 5,000 ตารางเมตร   

200 - 

    (3) การเลี้ยงปลา กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป 500 - 
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 การเล้ียงสัตวเล้ือยคลาน หรือแมลง    

 ก. การเลี้ยงตะพาบน้ํา    

    (1) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา 25 ตารางเมตร 
        แตไมเกิน 100 ตารางเมตร 

200 - 

    (2) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา 100 ตารางเมตร 
        แตไมเกิน 500 ตารางเมตร 

400 - 

    (3) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา 500 ตารางเมตรข้ึนไป  600  - 

 ข. การเลี้ยงจระเข    

    (1) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว  500  - 

    (2) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว  1,000  - 

    (3) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 500 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว  2,000  - 

    (4) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 1,000 ตัวข้ึนไป  3,000  - 

 ค. การเลี้ยงนาก    

    (1) การเลี้ยงนาก เกินกวา 2 ตัว แตไมเกิน 4 ตัว  400  - 

    (2) การเลี้ยงนาก เกินกวา 4 ตัว แตไมเกิน 10 ตัว  800  - 

    (3) การเลี้ยงนาก เกินกวา 10 ตัวข้ึนไป  1,000  - 

 การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม    

    (1) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา 6 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว  200  - 

    (2) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว  400  - 

    (3) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา 40 ตัวข้ึนไป  600  - 

 2. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

1 การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขาย 
ในตลาด 

  

 (1) การฆาหาน เปด ไก สุกร   

     ก. โดยไมใชเครื่องจักร  100  - 

     ข. โดยใชเครื่องจักร  500  - 

2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว    

 ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตวและขนสัตว  500  - 

 ข. การสะสมหนังสัตว และขนสัตว  200  - 

3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป  200  - 

4 การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว  500 - 

5 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 
หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืนๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ 
ซ่ึงมิใชเปนอาหาร 

500 - 
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6 การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช 

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ 
ของอาหารสัตว 

700 - 

7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง  500  - 
 3. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม   
 ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  

1 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว 
น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

  

 (1) การผลิตน้ําพริกแกง  500  - 
 (2) การผลิตน้ําพริกเผา  500   
 (3) การผลิตเตาเจี้ยว  1,000  - 
 (4) การผลิตซีอ๊ิว  1,000  - 
 (5) การผลิตน้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  1,000  - 

2 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา  
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง 
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

  

 (1) การผลิตปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม  500  - 
 (2) การผลิตแหนม หมํ่า ไสกรอก  500  - 
 (3) การผลิตกะป  500  - 
 (4) การผลิตน้ําปลา  1,000  - 
 (5) การผลิตหอยดอง  500  - 
 (6) การผลิตน้ําเคย  500  - 
 (7) การผลิตน้ําบูดู  500  - 
 (8) การผลิตไตปลา  500  - 

3 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิมจากผัก ผลไม หรือพืช
อยางอ่ืน 

500  - 

4 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง 
ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
 

500 - 

5 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  1,000  - 
6 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู  

วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
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 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

7 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ  

ท่ีคลายคลึงกัน   

  

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500 - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000 - 

8 การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืนๆ    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

9 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

10 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย  1,000 - 

 ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม    

11 การผลิตไอศกรีม  1,000  - 

12 การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

13 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  500  - 

14 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน  2,000 - 

 น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา    

15 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  1,000  - 

16 การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง  1,000  - 

17 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผลไม 

ผัก เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

  

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

18 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

19 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร  2,000  - 
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20 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  2,000  - 

21 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ  300  - 

22 การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  500  - 

23 การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร  1,000  - 

24 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร  1,000  - 

 4. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

  

1 การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา  1,000  - 

2 การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง  1,000 - 
 รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย    

3 การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี  1,000  - 

4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป  1,000  - 

5 การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ  1,000 - 
 ทําความสะอาดตางๆ    

 5. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

1 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช  500  - 

2 การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  500  - 

3 การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืนๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 

4 การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม    

 (1) ใชเครื่องจักรไมเกิน 15 แรงมา  500  - 

 (2) ใชเครื่องจักรเกินกวา 15 แรงมา แตไมเกิน 40 แรงมา  1,000  - 

 (3) ใชเครื่องจักรเกิน 40 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

5 การผลิตยาสูบ  2,000  - 

6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  1,000  - 

7 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรอืวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย    

 (1) การสะสมปุย  500  - 

 (2) การผลิตปุย  1,000  - 

8 การผลิตเสนใยจากพืช  1,000  - 

9 การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 700 - 
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 6.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   
1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  300  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
 (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา  1,000  - 
 (4) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

2 การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ    
 ใบอนุญาตใน 6 (1)    
 (1) การหลอม การหลอ แรหรือโลหะทุกชนิด  1,000  - 
 (2) การถลุง  2,000  - 

3 การกลึง เจาะ เชื่อม ต ีตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร    
 หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (1)    
 (1) การกลึง เจาะ รีด ต ีตัด โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา  500  - 
 (2) การกลึง เจาะ รีด ต ีตัด โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมา  1,000  - 
 (3) การตี โดยใชแรงคน  300  - 
 (4) การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ดวยกาซหรือไฟฟา  500  - 

4 การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  1,000 - 
 หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (1)    

5 การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ  1,000 - 
 ใบอนุญาตใน 6 (1)    

6 การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร    
 (1) การทําเหมืองแร  5,000  - 
 (2) การสะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร  2,000  - 
 7.  กิจการเกี่ยวกบัยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

1 การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต    
 (1) การตอ การประกอบยานยนต  3,000  - 
 (2) การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต  2,000  - 

2 การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  2,000  - 
3 การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา    
 ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต    
 เครื่องจักรหรือเครื่องกล    
 (1) การซอมรถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  2,000  - 
 (2) การซอมรถจักรยานยนต  500  - 
 (3) การปรับแตง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ  2,000 - 
 ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล    



-7- 
 

 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอไป 
บาท สตางค 

4 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว    
 บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง    
 ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย    
 (1) รถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  3,000  - 
 (2) รถจักรยานยนต  1,000  - 

5 การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต  1,000  - 
6 การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่  1,000  - 
7 การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ  500  - 
8 การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช  1,000  - 
9 การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกา หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ  1,000 - 
 ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา    
 8. กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

1 การผลิตไมขีดไฟ  1,000  - 
2 การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร    
 (1) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 1,000  - 
 (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

3 การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช    
 หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย    
 (1) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา  1,000 - 
     แตไมเกิน 5 แรงมา    
 (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

4 การอบไม  1,000  - 
5 การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป  1,000  - 
6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ    
 (1) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
 (2) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา  1,000  - 
 (3) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป  1,500  - 

7 การผลิตกระดาษชนิดตางๆ    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  3,000  - 

8 การเผาถาน หรือสะสมถาน    
 (1) การเผาถาน  500  - 
 (2) การสะสมถาน ไมเกิน 20 กระสอบ  100  - 
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 (3) การสะสมถาน เกินกวา 20 กระสอบ ไมเกิน 40 กระสอบ  200  - 

 (4) การสะสมถาน เกินกวา 40 กระสอบข้ึนไป  500  - 

 9. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

1 การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน  5,000 - 

 สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล    

2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  4,000  - 

3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ี  2,000 - 

 ไดรับอนุญาต 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล    

4 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตวาเปน  5,000 - 

 การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาล    

 ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล    

5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ    

 พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน    

 หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน    

 (1) ไมเกิน 20 หอง  1,000  - 

6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา  1,000 - 

 หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน    

7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ  1,000  - 

8 การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  1,000 - 

 คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน    

9 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  1,000 - 

 เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 9 (1)    

10 การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืนๆ  2,000 - 

 ในทํานองเดียวกัน    

11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ  200 - 

 ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    

12 การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย  1,000  - 

13 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  1,000  - 

14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม  1,000  - 

15 การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร  1,000  - 

16 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ    

 (1) ประกอบกิจการสนามกอลฟ  5,000  - 

 (2) การประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ  3,000  - 
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17 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางกาแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร  1,000 - 
 หรือสิ่งแวดลอม    

18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย  500  - 
19 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ  500  - 
20 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ  500  - 
21 การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือ  500 - 

 รับฝากสัตวชั่วคราว    
 10. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

1 การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก    
 (1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา  1,000  - 
 (2) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรเกินกวา 20 แรงมา  2,000  - 
 (3) การทอผาดวยก่ีกระตุก ตั้งแต 5 ก่ี ถึง 10 ก่ี  200  - 
 (4) การทอผาดวยก่ีกระตุก เกินกวา 10 ก่ีข้ึนไป  300  - 

2 การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห  500  - 
3 การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร  1,000  - 
4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร  2,000  - 
5 การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร    
 (1) ตั้งแต 5 เครื่อง ไมเกิน 10 เครื่อง  300  - 
 (2) เกินกวา 10 เครื่องข้ึนไป  500  - 

6 การพิมพผา และสิ่งทออ่ืนๆ  1,000  - 
7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  1,000  - 
8 การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ  1,000  - 
 11. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  300  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

2 การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร  3,000  - 
3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

4 การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก    
 ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับ    
 ใบอนุญาตใน 11 (1)    
 (1) ไมเกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)  500  - 
 (2) เกินกวา 5,000 กิโลกรัมข้ึนไป  1,000  - 



-10- 
 

 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอไป 
บาท สตางค 

5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรอืกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 (2) โดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ  1,000  - 

7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  1,000  - 

8 การผลิต ผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  2,000  - 

9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว  1,000  - 

10 การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย  1,000  - 

11 การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว  1,000  - 

12 การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน  1,000 - 
 หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน 6 (5)    

 12. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลยีม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตางๆ   

1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ    
 หรือสารตัวทําละลาย    

 (1) การทําน้ํากรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย  2,000  - 

 (2) การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซหรือ   

     สารตัวทําละลาย  1,000 - 

2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ   - 

 (1) การผลิตกาซ  2,000  - 

 (2) การบรรจุ การสะสมกาซ พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร  1,000  - 

 (3) การบรรจุ การสะสมกาซ พ้ืนท่ีเกินกวา 100 ตารางเมตรข้ึนไป  2,000  - 

 (4) ปมกาซ  4,000  - 

 (5) การขนสงกาซ  1,000  - 

3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม    

 (1) การผลิต กลั่น น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ  10,000  - 

 (2) การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ    

 ก. จํานวนสะสมไมเกิน 1,000 ลิตร  500  - 

 ข. จํานวนสะสมเกินกวา 1,000 ลิตร ไมเกิน 5,000 ลิตร  1,000  - 

 ค. จํานวนสะสมเกินกวา 5,000 ลิตรข้ึนไป  2,000  - 

 ง. การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ  1,000  - 

4 การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก    

 (1) การผลิตถานหิน ถานโคก  10,000  - 

 (2) การสะสมถานหิน ถานโคก  1,000  - 

 (3) การขนสงถานหิน ถานโคก  500  - 
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5 การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7 (1)    1,000 - 

6 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก    

 เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

 (1) ใชเครื่องจักรไมเกิน 2 แรงมา  500  - 

 (2) ใชเครื่องจักรเกินกวา 2 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

7 การโม สะสม หรือบดชัน    

 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  300  - 

 (2) โดยใชเครื่องจักร  500  - 

8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  2,000  - 

9 การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร    

 (1) ลางฟลมรูปถาย  500  - 

 (2) ลางฟลมภาพยนตร  2,000  - 

 (3) การผลิตฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 5,000  - 

10 การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  2,000  - 

 หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  5,000  - 

12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  2,000  - 

13 การผลิตน้ําแข็งแหง    

 (1) ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน 5 แรงมา  500  - 

 (2) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา  1,000  - 

 (3) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา 20 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

14 การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ    

 ในการผลิตดอกไมเพลิง  1,000  - 

15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  1,000  - 

16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค    

 (1) การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 (2) การผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

 (3) การสะสม การบรรจุ การขนสง  500  - 

17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว    

 (1) การผลิต  1,000  - 

 (2) การบรรจุ การสะสม  1,000  - 

 13. กิจการอ่ืนๆ   

1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร    

 (1) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
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 (2) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 2 แรงมา  1,000  - 
 แตไมเกิน 5 แรงมา    
 (3) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป  1,500  - 

2 การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส    
 หรือเครื่องอุปกรณไฟฟา    
 (1) การผลิต  5,000  - 
 (2) การซอม  1,000  - 

3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  1,000   

4 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร    
 (1) การพิมพแบบ พิมพเขียว  1,000  - 
 (2) การถายเอกสาร  500  - 

5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช  200  - 
6 การประกอบกิจการโกดังสินคา  1,000  - 
7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม    
 หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม  300  - 

8 การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ  500  - 
9 การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  1,000  - 

10 การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 
11 การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค  1,000  - 
12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง  1,000  - 
13 การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล  1,000  - 

 


