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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย
เรื่อง กิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย วาดวยกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลปงนอย
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปงนอยและนายอําเภอดอยหลวง จึงตราขอบัญญัตไิ ว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย เรื่อง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบั ญ ญั ตินี้ ใ หใ ชบั ง คับ ในเขตองคก ารบริห ารส ว นตํา บลปงน อยตั้ ง แตวั น ถัด จากวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย เรื่อง กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ไ ด ต ราไว ใ นข อ บั ญ ญั ติ นี้
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปงนอยเปน ผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว า ผู เ ป น เจ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอัน เกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา ” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้ง อัน เกิด จากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลปงนอย
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
เจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้
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“ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
ประเภทกิจการที่ตองควบคุม
ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลปงนอย
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม
๒. กิ จการที่ เกี่ย วกั บ อาหาร เครื่องดื่ม น้ํ าดื่ ม ยกเวน ในสถานที่ จําหนา ยอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(๒) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ ง บรรจุ อาหารหมั ก ดอง จากสั ต ว ได แ ก
ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
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(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) การผลิ ต บะหมี่ มั กกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือ ผลิต ภั ณฑอื่ น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือ แบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวนน้ําสมสายชู
ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(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) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
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(๒๒) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๓) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
๓. กิจ การที่เกี่ ยวกั บ ยา เวชภัณฑ อุ ป กรณก ารแพทย เครื่ องสํ าอาง ผลิต ภัณ ฑ
ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุ ยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้ง
สบูที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
๔. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุ แปง มันสําปะหลัง แปง สาคู แปงจากพืชหรือ
แปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
๕. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
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(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆดวย
โลหะหรือแร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๕ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ
หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๕ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๕ (๑)
(๕) การขั ด ล า งโลหะด ว ยเครื่ อ งจั ก ร หรื อ สารเคมี ยกเว น กิ จ การที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใน ๕ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๖. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 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
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(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๗. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือ
ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๘. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๘ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ํ า อบไอน้ํ า อบสมุ น ไพร เว น แต เ ป น
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๘ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโ รงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
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(๖) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๗) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๘) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๙) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๐) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๑) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๑๒) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๑๔) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
๙. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร
(๒) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๓) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๔) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๖) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๗) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
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(๓) การผลิต สิ่ง ของ เครื่ องใชห รือผลิต ภัณฑอื่น ๆ ดว ยซีเ มนต หรือวัต ถุ
ที่คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๐ (๒)
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๒) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๓) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
๑๒. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิก ส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๔) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๕) การประกอบกิจการโกดังสินคา
หมวด ๓
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุม ตามขอบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขาย
เปนโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดว ยการนั้น
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
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ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบัน การศึ กษา โรงพยาบาล หรื อสถานที่ อื่น ๆ ตามกฎหมายวาด ว ยโรงงานและกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน หรือกอเหตุรําคาญดวย
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่น คง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ข อ
อนุญาตได ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ บันไดหนีไฟหรือทางออก
ฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมี
สิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟ
สองสวางฉุกเฉิน เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง และระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตอ งมี หองน้ํา และหอ งส ว มตามแบบและจํา นวนที่ กําหนดในกฎหมายวา ดว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยู ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการทีค่ นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อั น อาจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพต อ งจั ด ให มี ที่ อ าบน้ํ า ฉุ ก เฉิ น ที่ ล า งตาฉุ ก เฉิ น ตามความจํ า เป น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
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(๑) มี ภ าชนะบรรจุ ห รื อ ภาชนะรองรั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ ปริ ม าณ
และประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยูเสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารกํ า จั ด เองต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ก ารป อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว ที่ เ ป น พาหะ
ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดว ย
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๔
การชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตือ นเพลิ ง ไหม และเครื่ อ งดับ เพลิง ตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย
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หกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัต ถุอัน ตรายตองมีสถานที่ที่ป ลอดภัยสําหรับ เก็บ รักษาวัต ถุอัน ตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๕
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๑๗ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ป ระกอบกิ จ การอาจก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรื อ ความสั่ น สะเทื อ น มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรื อ มี ก ารใช ส ารเคมี
หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย
ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
หมวด ๖
ใบอนุญาต
ขอ ๑๘ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๖ ในลักษณะที่
เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
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ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๖ ในลักษณะที่เปน
การคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลปงนอยกําหนด พรอมเอกสาร
และหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการ ในกรณีที่
มิไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการจะตองมีห นังสือแสดงความยินยอม
ของเจาของอาคารหรือที่ดินใหประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได
(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) หลักฐานสําคัญอื่น ๆ ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหนํามาแสดง
ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ
วาสละสิทธิ์
ขอ ๒๑ เมื่ อ ได รั บ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ คํ า ขอต อ ใบอนุ ญ าต ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปน ที่ จะตองสง คืน คําขอแกผูข ออนุญ าตก็ใหส ง คืน คําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอ ง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณี ที่มีเ หตุ อัน จําเปน ที่เ จาพนัก งานทอ งถิ่ น ไมอาจออกใบอนุญ าตหรือ ยัง ไม อาจมีคํ าสั่ ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน
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แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลปงนอยเทานั้น
การขอต อ ใบอนุ ญ าตจะต อ งยื่ น คํ า ขอก อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได ยื่ น คํ า ขอพร อ มกั บ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะไมตอใบอนุญาต
ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ ในวันที่รับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนในอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถาไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
กําหนดเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางอยู เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจสั่งใหผูนนั้ หยุดกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน
ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลปงนอย
ขอ ๒๕ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๖ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ให ผู ยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตนํ า สํ า เนาบั น ทึ ก การ
แจ ง ความต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ แ ห ง ท อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ประกอบดวย
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(๒) ในกรณีใบอนุญ าตถูกทํ าลาย หรื อชํารุ ด ในส ว นสาระสํา คัญ ใหผูยื่ น ขอรั บ
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๗ ในกรณี ที่ ป รากฏว า ผู รับ ใบอนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ กฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๙ คําสั่ง พักใชใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นได งาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู รั บ ใบอนุ ญ าต และให ถื อ ว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได รั บ ทราบคํ า สั่ ง แล ว ตั้ ง แต เ วลาที่ คํ า สั่ ง ไปถึ ง
หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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ขอ ๓๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลปงนอย ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
ขอ ๓๒ ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๓ ผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐
ใหใบอนุญ าตดัง กลาวมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะหมดอายุ หรือถูกเพิกถอนตามขอบัญญัตินี้ และ
เมื่อประสงคจะตอใบอนุญาตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ศรีทน ชุม มงคล
นายกองคการบริหารสวนตําบลปงนอย

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปงนอย
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลําดับที่

ประเภทการคา

๑.

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว
(๑.๑) มา โค กระบือ ตั้งแต ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
(๑.๒) มา โค กระบือ ตั้งแต ๕๑ ตัวขึ้นไป
(๑.๓) สุกร ตั้งแต ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
(๑.๔) สุกร ตั้งแต ๕๑ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
(๑.๕) สุกร ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
(๑.๖) แพะ แกะ ตั้งแต ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
(๑.๗) แพะ แกะ ตั้งแต ๕๑ ตัว ขึ้นไป
(๑.๘) หาน เปด ไก ตั้งแต ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว
(๑.๙) หาน เปด ไก ตั้งแต ๕๐๑ ตัวขึ้นไป
(๒) การประกอบกิ จ การเลี้ ยง รวบรวมสัตว หรือธุร กิจ อื่น ใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมี
การเรียกเก็บคาดู หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม

๒.

กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ อาหาร เครื่ อ งดื่ ม น้ํา ดื่ ม ยกเวน ในสถานที่ จํา หน า ยอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิ ต สะสม หรื อแบ ง บรรจุ อาหารหมัก ดอง แช อิ่ม 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) การผลิต บะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือ ผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว

คาธรรมเนียม
(บาท)
๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๒
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(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ ง บรรจุ เอทิ ล แอลกอฮอล สุ ร า เบี ย ร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก
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) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๒) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๓) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร

๓.

๔.

กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
(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
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือ แบงบรรจุ แปง มันสําปะหลัง แปง สาคู แปงจากพืช
หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร
(๔.๑) ขนาด ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
(๔.๑) ขนาด ๒๑ แรงมาขึ้นไป

คาธรรมเนียม
(บาท)
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
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(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

๕.

๖.

การผลิตยาสูบ
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
การผลิตเสนใยจากพืช
การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๕ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๕ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๕ (๑)
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๕ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(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 การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
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(บาท)
๓๐๐
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๕๐๐
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๕๐๐
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๕๐๐
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กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๒.๑) ขนาดไมเกิน ๑ แรงมา
(๒.๒) ขนาดเกิน ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
(๒.๓) ขนาดเกิน ๕ แรงมาขึ้นไป
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือ
ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๖.๑) เครื่องจักรขนาด ไมเกิน ๒ แรงมา
(๖.๒) เครื่องจักรขนาดเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
(๖.๓) เครื่องจักรขนาดเกิน ๕ แรงมาขึ้นไป
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
(๘.๑) ไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
(๘.๒) เกินกวา ๕๐๐ กิโลกรัม
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๘ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการให
บริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๘ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๕) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๗) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย

คาธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๕
ลําดับที่

ประเภทการคา
(๘) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๙) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๐) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๑) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
(๑๒) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๑๔) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว

๙.

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร
(๒) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๓) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๔) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๖) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๗) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ

๑๐.

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด
โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๐ (๒)

๑๑.

กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๑.๑) ตั้งแต ๑๕๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๖๐๐ กิโลกรัม
(๑.๒) ตั้งแต ๖๐๑ กิโลกรัม แตไมเกิน ๙๐๐ กิโลกรัม
(๑.๓) ตั้งแต ๙๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป
(๒) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๒.๑) ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
(๒.๒) ตั้งแต ๕๐๑ ลิตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร

คาธรรมเนียม
(บาท)
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐

๖
ลําดับที่

ประเภทการคา
(๒.๓) ตั้งแต ๑,๐๐๑ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
(๒.๔) ตั้งแต ๕,๐๐๑ ลิตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(๒.๕) ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
(๓) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค

๑๒.

กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือ
อุปกรณไฟฟา
(๓) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๔) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๕) การประกอบกิจการโกดังสินคา

คาธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐

