
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบ 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบ  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหาร 

สวนตําบลหมากเขียบโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบและนายอําเภอ 

เมืองศรีสะเกษ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบ  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบ  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน 

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบการ”  หมายความวา  สถานท่ีที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๒๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



  “ผูดําเนินกจิการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

   “มลทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบ 

ที่ไดรับการมอบหมายและมีคําส่ังแตงตั้งหรือผูท่ีรับการมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติงาน 

หรือผูที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังแตงตั้งและมอบหมายใหปฏิบัติงาน 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลหมากเขียบ 

้หนา   ๒๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

     (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒)  การเล้ียงเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกันนี้  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังไมไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม 

หรือการกระทําอื่นตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 

หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา 

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊วดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

้หนา   ๒๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การตากเนื้อ  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีการอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว   

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวที่ไมใชสวนหนึ่งกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวด  ภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔)  การผลิตการผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว  หรือน้ํานมอื่นใดท่ีสามารถบริโภคได 

   (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําเพ่ือการบริโภค 

   (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

้หนา   ๒๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ 

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือ 

การบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกีย่วกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัสดุคลายคลึงกันดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือขนถายมันสําปะหลัง 

้หนา   ๒๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด 

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  และนิกเกิล 

ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีการอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธรุกิจนัน้  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาว 

   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การผลิตแบตเตอรี่ 

   (๗.๖)  การปะยาง  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล้ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว 

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

้หนา   ๒๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา 

สารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน   

การใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ 

หรือการแสดงอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงและเสียงประกอบหรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกันนี้ 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

้หนา   ๒๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 

ใหอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีการอื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  โตะสนุกเกอร  โตะบิลเลียด 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสถานท่ีฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

และส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกระตุกถี่  ๕  กี่ขึ้นไป  เวนแตกิจการที่เปนการสงเสริมอาชีพของทองถิ่นนั้น 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่นๆดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  ดิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

้หนา   ๒๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฟาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การสะสม  การบรรจุ  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํา  มันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

้หนา   ๒๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารจํากัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  หรือพิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่ไมใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถานศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ 

และประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

หรือกอเหตุรําคาญดวย 

้หนา   ๒๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



ขอ ๘ สถานประกอบการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มคีวามมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปาย  หรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถกูสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด  

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว  ในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบของพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีมีมูลฝอยปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

้หนา   ๒๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร 

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหาร  สําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  เปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและใหปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน   

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการ 

ควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน 

และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๗  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติ

กําหนดใหเปนกิจการที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองควบคุม 

ตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๒๑๖
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  (๑)  สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน/ทะเบียนบานของสถานประกอบการ 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ   ตามที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของเทาท่ีจําเปนหรือที่องคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบ 

ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  ไมมีน้ําทวมขังและสามารถระบายน้ําออก 

ไดสะดวก 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ําหรือบอรับน้ํา  ซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ   

ไมซึม  ไมรั่ว  ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้าํตองไมเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอยูอาศัยใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น 

  (๗)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ  และจัดสถานที่ 

มิใหเปนท่ีอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๘)  จัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู 

ในสถานที่นั้น  และตองตั้งในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบ 

ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

้หนา   ๒๑๗
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หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตไดรับคํารองขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่ 

กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดไมเกินสองครัง้  ครั้งละไมเกินสิบหาวนัแตตองมี 

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป 

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับอนุญาตตองมาขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอม 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 

้หนา   ๒๑๘
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ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาํเนินกจิการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบกําหนด 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการ 

บริหารสวนตําบลหมากเขียบ 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

้หนา   ๒๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญตันิี้และการไมปฏิบตัิหรือปฏิบัตไิมถูกตองกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใน 

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๔  ผูรับใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

กอนวันใชขอบัญญัตินี้  ใหผูนั้นประกอบกิจการไดตอไปเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติแลว   

แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุ  และผูนั้นประสงคจะดําเนินกิจการตอไปผูนั้นจะตองมาดําเนินการ 

ขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ 

้หนา   ๒๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



ขอ  ๓๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบการคา 

ตามอัตราคาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

แสวง  เชื้อทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหมากเขียบ   

้หนา   ๒๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบ 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 1.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว   

1 การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

 ก. จํานวน   ตั้งแต  20  ตัว  แตไมเกิน 50 ตัว 

  ข. จํานวนเกินกวา 50 ตัวข้ึนไป 

 

 

๓00 

        ๕00 

 

 

- 

- 

 การเลี้ยงสุกร แพะ แกะ   

  ก.  จํานวน  20 - 50  ตัว         ๓00 - 

  ข.  จํานวน  ตั้งแต  51 - 100  ตัวข้ึนไป          ๕00 - 

       ค. จํานวน 100 ตวัข้ึนไป 1,๐00 - 

 การเลี้ยงสัตวปก   

     ก.  จํานวนตั้งแต  60 - 100  ตัว 100 - 

  ข.  จํานวนตั้งแต  101 - 500  ตัว 200 - 

  ค.  จํานวนตั้งแต  501 - 2,000  ตัว 300 - 

  ง.  จํานวนตั้งแต  2,001 - 5,000  ตวั 500 - 

  จ.  จํานวนตั้งแต  5001  ตัวข้ึนไป 1,000 - 

 การเลี้ยงสัตวน้ํา  กระชังปลา สัตวเลี้อยคลาน  บอหรือกระชังละ 100 - 

 การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ ๑0 - 

2 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม ตัวละ 10 - 

3 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชน

ของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง 

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,000 - 

 2.  กิจการเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

4 การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

150 - 

5 การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ท่ียังไมไดฟอก 500 - 

6 การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 500 - 

7 การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 500 - 

8 การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

500 - 
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9 การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  

กระดูกสัตว  หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

500 - 

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 500 - 

  ข.  โดยใชเครื่องจักท่ีมีกําลังต่ํากวา 5 แรงมาลงมา 200 - 

  ค.  ไมใชเครื่องจักร 100 - 

10 การผลิต การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 

หรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 500 - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1 แรงมาแตไมเกิน 5 แรงมา 200 - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 100 - 

11 การสะสมหรือลางครั่ง 500 - 

 3.  กิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

12 การผลิตเนย  เนยเทียม 200 - 

13 การผลิตกะป  น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย น้ําบูดู  

ไตปลา  เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

14 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา กุงเจา ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

15 การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

16 การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร

สัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  การขาย 

ในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

17 การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง ยกเวน

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  การผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 500 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 200 - 
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18 การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เตาฮวย   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 200 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 100 - 

19 การผลิตแบะแซ 200 - 

20 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 - 

21 การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ   

ขนมเปยะ 

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 500 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 200 - 

22 การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,000 - 

23 การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม 

ชนิดตางๆ บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000 - 

24 การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล (ยกเวนภายในครอบครัว) 1,000 - 

25 การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 1,000 - 

26 การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 1,000 - 

27 การค่ัวกาแฟ 500 - 

28 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 500 - 

29 การผลิตผงชูรส 1,000 - 

30 การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 200 - 

31 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

32 การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  200 - 

33 การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 100 - 

34 การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 200 - 

35 การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร 1,000 - 
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36 การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

300 - 

37 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกําลังตั้งแต  5  แรงมาข้ึนไป 500 - 

 4.  กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

38 การผลิต  การโม  การบด  การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   

  ก.  เครื่องจักท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 500 - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 1 แรงมาลงมา 300 - 

39 การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางตาง ๆ  

1,000 - 

40 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 1,000 - 

41 การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 1,000 - 

42 การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  1,000 - 

 5.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   

43 การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 500 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 100 - 

44 การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๕00 - 

45 การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

1,000 - 

46 การสีขาวดวยเครื่องจักร   

  ก.  ไมเกิน  20  แรงมา 200 - 

  ข.  เกิน  20  แรงมา 400 - 

47 การผลิตยาสูบ   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 - 

48 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียว,นวด,สีขาว 

ดวยเครื่องจักร 

 

๕00 

 

- 

49 การผลิต  การสะสมปุย 500 - 
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50 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 1,000 - 

51 การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 1,000 - 

 6.  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร   

52 การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ 

หรือเครื่องใชตาง ๆ  

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 500 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 200 - 

53 การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ 

ในลําดับท่ี  52 

1,000 - 

54 การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการ 

ในลําดับท่ี 52 

200 - 

55 การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมียม นิกเกิล

หรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน ลําดับท่ี 52 

500 - 

56 การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน

กิจการในลําดับท่ี  52 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 500 - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1 แรงมาลงมา 200 - 

57 การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 1,000 - 

 7.  กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

58 การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี การพน 

สารกันสนิมยานยนต 

500 - 

59 การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

1,000 - 

60 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม

หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

2,000 - 

   ก.  จักรยานยนต 200 - 

  ข.  รถยนต 300 - 



-๖- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

61 การลาง  การอัดฉีดรถยนต 500 - 

62 การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 200 - 

63 การปะ  การเชื่อมยาง 100 - 

64 การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 200 - 

 8.  กิจการท่ีเก่ียวกับไม   

65 การผลิตไมขีดไฟ 1,000 - 

66 การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดรอง   

การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา 500 - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 200 - 

67 การประดิษฐไมหวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 500 - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 200 - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 1 แรงมาลงมา 100 - 

68 การอบไม 1,000 - 

69 การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 1,000 - 

70 การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 300 - 

71 การผลิตกระดาษตาง ๆ 500 - 

72 การเผาถานหรือการสะสมถาน   

  ก.  ขายสง 200 - 

  ข.  ขายปลีก 100 - 

 9.  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   

73 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 1,000 - 

74 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 500 - 

75 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 1,000 - 

76 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา  

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 
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77 การประกอบกิจการมหรสพ 500 - 
78 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
1,000 - 

79 การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 2,000 - 
80 การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสง หรือเสยีงประกอบ 

หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
2,000 - 

81 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 - 

82 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก  โดยวิธีการควบคุม 
ทางโภชนาการให้อาหารท่ีมวัีตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  
หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

1,000 - 

83 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ร้านอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ 
 ก. การประกอบกิจการสวนสนุก 
 ข. ตู้เกม 
  1. มีตู้เกมไม่เกิน 5 ตู้ 
  2. จํานวนตู้เกมเกินกว่า 5 ตู้ แต่ไม่เกิน 10 ตู้ 
  3. จํานวนตู้เกมเกินกว่า 10 ตู้ขึ้นไป 

 
1,000 

 
500 

1,000 
2,000 

- 
 
 
- 
- 
- 

84 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 

1,000 - 

85 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 10,000 - 
 10.  กิจการทีเ่ก่ียวกับสิ่งทอ   

86 การป่ันด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า
ด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ 5 ก่ีขึ้นไป 

  

  ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 500 - 
  ข.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกิน 10 ก่ีขึ้นไป 300 - 
  ค.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่  5 - 10  ก่ี 200 - 

87 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 500 - 
88 การป่ันฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
89 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 200 - 
90 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ 5 เคร่ืองขึ้นไป 500 - 
91 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืน ๆ  500 - 
92 การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 300 - 
93 การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิง่ทออ่ืน ๆ  2,000 - 
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 11.  กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

94 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 - 

95 การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 10,000 - 

96 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 - 

97 การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

  ก.  1 - 3  ตัน 200 - 

  ข.  3 - 5  ตัน 500 - 

  ค.  5  ตันข้ึนไป 3,000 - 

98   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 - 

99 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  500 - 

100 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 200 - 

101 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน  

ทอน้ํา เปนตน 

200 - 

102 การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว 1,000 - 

103 การผลิตกระดาษทราย 1,000 - 

104 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 10,000 - 

 12.  กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี   

105 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําละลาย 

2,000 - 

106 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส 500 - 

107 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม 

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  

   

   ก.  แบบไมใชเครื่องจักร 200 - 

  ข.  แบบใชเครื่องจักร 1,000 - 

108 การผลิต  การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 500 - 



-๙- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

109 การพนสี ยกเวนกิจการในลําดับท่ี 58   

  ก.  พนสีรถยนต 500 - 

  ข.  พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต 200 - 

110 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

500 - 

111 การโม  การบดชัน 200 - 

112 การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 1,000 - 

113 การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 200 - 

114 การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

500 - 

115 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 - 

116 การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 - 

117 การผลิตน้ําแข็งแหง 200 - 

118 การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี 

อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

1,000 - 

119 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 - 

120 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช   

หรือพาหะนําโรค 

500 - 

121 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 300 - 

 13.  กิจการอ่ืน ๆ    

122 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 500 - 

  ค.  เครื่องจักรมีกําลัง 1 แรงมาลงมา 300 - 

123 การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

200 - 

124 การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 - 

125 การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 200 - 



-๑๐- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

126 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   

  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน 20  ตารางวา 200 - 

  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน 20 ตารางวา แตไมเกิน 50 ตารางวา 500 - 

  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน 50 ตารางวา แตไมเกิน 100 ตารางวา 1,000 - 

  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน 100  ตารางวาข้ึนไป  1,500 - 

127 การประกอบกิจการโกดังสินคา 2,000 - 

128 การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 200 - 

129 การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 1,000 - 

130 การกอสราง 10 แรงงานข้ึนไป 500 - 
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-๓- 
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