
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรุง 
เรื่อง   ควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายตอ่สุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย  

ต่อสุขภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรุงและนายอ าเภอกันทรลักษ์   

จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  เรื่อง  ควบคุมกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

โดยเปิดเผย  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลรุงแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับต าบลรุง  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

 บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้   

ให้ใชข้้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออย่างอื่น   

ซึ่งรับผิดชอบด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

 “ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



 “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

 “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน   

 “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

 “มลพิษทางน้ า”  หมายความว่า  สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางแสง”  หมายความว่า  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

 “มลพิษทางความรอ้น”  หมายความว่า  สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน   

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “ของเสียอันตราย”  หมายความว่า  มูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  อากาศเสีย  มลสาร 

หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบ 

หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลรุง 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรุง 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ้  ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรุงเป็นผู้รักษาการให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ  ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลรุง 

 (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

  (๑.๑) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

  (๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ท านองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู 

หรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

 (๒) กิจการที่เกี่ยวสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

  (๒.๑) การฆ่าหรือช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย   

หรือขายในตลาด 

  (๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 

  (๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

  (๒.๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 

  (๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ   ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

  (๒.๖) การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระท าการอื่นใดต่อสัตว์   

หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์  หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

  (๒.๗) การผลติ  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 

 (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร   

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  เต้าเจี้ยว   

ซีอิ๊ว  น้ าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ   

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



  (๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า   

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ าปลา  หอยดอง  น้ าเคย  น้ าบูดู   

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๓.๓) การผลิต  สะสมหรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้   

หรือพืชอย่างอื่น 

  (๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด   

นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

  (๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

  (๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๓.๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   

ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๓.๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

  (๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ านม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 

  (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย   

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

  (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

  (๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

  (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

  (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์   

น้ าส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 

  (๓.๑๕) การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 

  (๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ าแข็ง 

  (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าจากพืช   

ผัก  ผลไม้  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



  (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 

  (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าตาล  น้ าเชื่อม 

  (๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

  (๓.๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 

  (๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 

  (๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

 (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่อ งส าอาง  ผลิตภัณฑ์ 

ท าความสะอาด 

  (๔.๑) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

  (๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องส าอาง   

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 

  (๔.๓) การผลิต  บรรจุส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 

  (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

  (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาท าความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่าง ๆ    

 (๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

  (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 

  (๕.๒) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

  (๕.๓) การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช   

หรือแป้งอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 

  (๕.๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

  (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

  (๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

  (๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น้ าไปผลิตปุ๋ย 

  (๕.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 

  (๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 

้หนา   ๓๗
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 (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

  (๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ   

ด้วยโลหะหรือแร่ 

  (๖.๒) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร   

หรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๖.๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๖.๖) การท าเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 

 (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๗.๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

  (๗.๒) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๗.๓) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อม  หรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกล่าวด้วย 

  (๗.๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 

  (๗.๖) การผลิต  สะสม  จ าหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

  (๗.๗) การจ าหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

  (๗.๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

  (๗.๙) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 

ของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า 
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 (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้  หรือกระดาษ 
  (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
  (๘.๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

  (๘.๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 

  (๘.๔) การอบไม้ 
  (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
  (๘.๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 

  (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ   
  (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
 (๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
  (๙.๑) การประกอบกิจการ  สปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่ เป็นการให้บริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
  (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ 

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่ 

เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ 
พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
  (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า 
หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

  (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  (๙.๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 
  (๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 
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  (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในท านองเดียวกัน 

  (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ  

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 

  (๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 

  (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 

  (๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

  (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

  (๙.๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์   

หรือสิ่งแวดล้อม 

  (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

  (๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยง  และดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

  (๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

  (๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยง  หรือรับฝากสัตว์ 

ชั่วคราว 

 (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

  (๑๐.๑) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 

  (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 

  (๑๐.๓) การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 

  (๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

  (๑๐.๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

  (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ   

  (๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

  (๑๐.๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ   
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 (๑๑) กิจการเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน 

  (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

  (๑๑.๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 

  (๑๑.๓) การผลิ ต สิ่ งของ  เครื่ อ งใช้   ห รือผลิ ตภัณ ฑ์อื่ น  ๆ   ด้ วยซี เมนต์   

หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 

  (๑๑.๔) การสะสม  ผลิตซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก   

ดูด  โม่  บดหรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

  (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 

  (๑๑.๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   

  (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

  (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสม 

  (๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บด  กระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

  (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 

  (๑๑.๑๒) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

  (๑๑.๑๓) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด   

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

 (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ   

  (๑๒.๑) การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวท าละลาย 

  (๑๒.๒) การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนส่งก๊าซ 

  (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิภัณฑ์ปิโตรเลียม 

  (๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 

  (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

  (๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๑๒.๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 

  (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
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  (๑๒.๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

  (๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๑๒.๑๒) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

  (๑๒.๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 

  (๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 

  (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 

  (๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 (๑๓) กิจการอื่น ๆ   

  (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะอื่นด้วยเครื่องจักร 

  (๑๓.๒) การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

  (๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 

  (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 

  (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 

  (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

  (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ 

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

  (๑๓.๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

  (๑๓.๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

  (๑๓.๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 

  (๑๓.๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะน าโรค 

  (๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

  (๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

้หนา   ๔๒
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ข้อ  ๗ ผู้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องที่ต้องด าเนินการ  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อบัญญัตินี้   รวมทั้งกฎกระทรวง  

และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย  

การผังเมือง  หรือกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคารมผีลใช้บังคบั  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย 

เป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี   

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขทัว่ไปส าหรับผู้ใหด้ าเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกบัการดแูลสภาพหรอืสุขลักษณะของสถานทีท่ี่ใช้ด าเนินกิจการ 

และมาตรการป้องกันอนัตรายต่อสุขภาพ 

ส่วนที ่ ๑ 

สถานที ่ ลักษณะอาคาร  และการสขุาภิบาล 

ข้อ  ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  สถานเลี้ยงเด็ก  สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ   

หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพของประชาชน  หรือจะต้องมีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ   

โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงัคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 ข้อ  ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสม  

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน   

โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

้หนา   ๔๓
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ข้อ  ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง  และการระบายอากาศ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ า  และห้องส้วมตามแบบ  และจ านวน  

ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาด 

ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

ข้อ  ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

 (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสม  และเพียงพอกับปริมาณ   

และประเภทมูลฝอย  โดยมีภาชนะรองรับขยะแยกประเภท  ขยะเปียก  ขยะแห้ง  ขยะมีพิษ  รวมทั้ง 

มีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

 (๒) ในกรณีที่มีการก าจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

และต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ  หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ  และจัดให้มี 

การระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใด ๆ  ด้วยวิธีที่เหมาะสมเพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ  

หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

ในกรณีที่มีน้ าทิ้ง  หรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการด าเนินการ 

ของสถานประกอบการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสถานประกอบกิจการนั้นต้องด าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด 

 ข้อ  ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน  และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ข้อ  ๑๕ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร  หรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

ที่ก าหนดตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ข้อ  ๑๖ สถานประกอบกิจการตอ้งจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ปลอดภัย  เป็นสัดส่วน   

และต้องรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  และไม่ก่อให้เกิด 

เหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ  ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าดื่มบริโภค 

ของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน  รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาด  

และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และสถานที่ตั้งน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาดื่ม  

ต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก  หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ  ๑๘ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อ 

การประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

ส่วนที ่ ๒ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัยและการป้องกันเหตุร าคาญ 

ข้อ  ๑๙ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไป 

ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ  ๒๐ สถานประกอบกิจการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย 

ส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โยเฉพาะ  

ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๒๑ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย 

หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉิน  และที่ล้างตาฉุกเฉิน   

ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการ  

ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 ข้อ  ๒๒ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย 

ส าหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ  และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง  มั่นคง   

และปลอดภัยโดยมีระบบป้องกันอันตราย  และป้ายค าเตือนหรือค าแนะน าในการป้องกันอันตราย  

จากอุปกรณ์  เครื่องมือ  หรือเครือ่งจักรนัน้  ทั้งนี้  การจัดวาง  หรือจัดเก็บอุปกรณ์  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักร 

ต้องเป็นระเบียบ  ไม่กีดขวางทางเดิน  และการปฏิบัติงาน  และต้องมีการดูแลตรวจสอบ  และบ ารุงรักษา 

ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
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ข้อ  ๒๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย  

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๒๔ สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษทางอากาศ   

มลพิษทางน้ า  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความร้อน  มลพิษทางความสั่นสะเทือน  ของเสียอันตราย  

หรือมีการใช้สารเคมี  หรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุมป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ 

หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๕ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ 

ตามที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้  

 ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ  ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า   

จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 (๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๔) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลรุงประกาศก าหนด  และเผยแพร่ 

ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ  ๒๗ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่อใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 

ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพื่อด าเนินการ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึก 

ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยให้เจ้าหน้าที่ 

และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน  

ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ 

ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง   ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา  

ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา  

ยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ข้อ  ๒๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต 

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  

 ข้อ  ๒๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลรุงเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ  

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  

 ข้อ  ๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๓๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด   

ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก 

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  

ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  

ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๓๔ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ส่งค าสั่ง 

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไวใ้นที่เปดิเผยเห็นไดง้่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน 

ของผู้รับใบอนญุาตและใหถ้ือว่าผู้รับใบอนญุาตนัน้ไดร้ับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปดิค าสั่ง   

แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๓๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

ค่าธรรมเนียมและคา่ปรบั 

ข้อ  ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียม  

ที่ข้อบัญญัตินีใ้นวันที่มารบัใบอนุญาตส าหรับกรณทีี่เปน็การออกใบอนญุาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



ภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ   

จนครบจ านวน 

ข้อ  ๓๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลรุง 

หมวด  ๕ 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ  ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 ข้อ  ๓๙ บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่ งเป็นที่รังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ที่ได้ออกก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาวุธ  จริยาวฒันชัยกุล 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรุง 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลรุง 
เรื่อง  ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2561 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม/ปละ 

(บาท) สตางค 
1 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

 1.1  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   
        1.1.1  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก   
                  ก.  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  เกินกวา  20  ตัว   100 - 
                  ข.  การเลี้ยงสุกร   
                       (1)  การเลีย้งสุกรตั้งแต  10  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 100 - 
                       (2)  การเลีย้งสุกรเกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  50  ตัว 200 - 
                       (3)  การเลีย้งสุกรตั้งแต  51  ตัวข้ึนไป 500 - 
                  ค.  การเลี้ยง  เปด  หาน  ไก     
                       (1)  การเลีย้งเปด  ไก  หาน  เกิน  50  ตัว  แตไมเกิน  100  ตัว 100 - 
                       (2)  การเลีย้งเปดไก  หาน  เกิน  100  ตัว  แตไมเกิน  500  ตัว 500 - 
                       (3)  การเลีย้งเปด  ไก  หาน  เกิน  500  ตัวข้ึนไป 1,000 - 
        1.1.2  การเลี้ยงสัตวเลือ้ยคลาน  หรือแมลง   
                  ก.  การเลี้ยงตะพาบน้ํา   
                       (1)  การเลีย้งตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  25  ตารางเมตร  

แตไมเกิน  100  ตารางเมตร 
200 - 

                       (2)  การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  100  ตารางเมตร  
แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 

400 - 

                       (3)  การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  500  ตารางข้ึนไป 600 - 
                  ข.  การเลี้ยงจระเข     

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

                       (2)  การเลี้ยงจระเข  เกินกวา  100  ตัว  แตไมเกิน  500  ตัว 1,000 - 
                       (3)  การเลีย้งจระเข  เกินกวา  500  ตัว  แตไมเกิน  1,000  ตัว 2,000 - 
                       (๔)  การเลีย้งจระเข  เกินกวา  1,000  ตัวข้ึนไป 3,000 - 
                  ค.  การเลี้ยงนาก   
                       (1)  การเลีย้งนาก  เกินกวา  2  ตัว  แตไมเกิน  4  ตัว 200 - 
                       (2)  การเลีย้งนาก  เกินกวา  4  ตัว  แตไมเกิน  10  ตัว 500 - 
                       (3)  การเลีย้งนากเกินกวา  10  ตัวข้ึนไป 800 - 

        1.1.3  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม   
                  (1)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  เกินกวา  5  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 200 - 
                  (2)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  40  ตัว 400 - 
                  (3)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  เกินกวา  40  ตัวข้ึนไป 600 - 

 
 



-  2  - 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม/ปละ 

(บาท) สตางค 
2 กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑสัตว   

 2.1  การฆาหรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย   
หรือขายในตลาดและการฆาสัตวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

300 - 

 2.2  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   
        2.2.1  การหมัก  ฟอก  ตาก  หนังสัตวหรือขนสัตว 500 - 
        2.2.2  การสะสมหนังสัตว  และขนสัตว   200 - 
 2.3  การสะสมเขากระดูก  กระดูก  หรือชิ้นสวนท่ียังมิไดแปรรูป 200 - 
 2.4  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว   500 - 
 2.5  การผลิตเครื่องใชหรือผลติภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  

ขน  สัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  
ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหารหรือประกอบของอาหารสัตว   

500 - 

 2.6  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว 
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ
ของอาหารสัตว   

500 - 

 2.7  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   500 - 
3 กิจการเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  

 3.1  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  
ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

200 - 

 3.2  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  
ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  
หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

200 - 

 3.3  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิมจากผัก  ผลไม  
หรือพืชอยางอ่ืน 

200 - 

 3.4  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  
ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 

200 - 

 3.5  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 500 - 
 3.6  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
200 - 

 3.7  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตอ่ืน ๆ   ท่ีคลายคลึงกัน   
        3.7.1  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500 - 

        3.7.2  โดยใชเครื่องจักร 1,000 - 
 3.8  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ   100 - 
 3.9  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 100 - 
 3.10  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนยเทียม  

และผลิตภัณฑเนยผสม   
100 - 

 3.11  การผลิตไอศกรีม 100 - 
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 3.12  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 100 - 
 3.13  การผลติ  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   200 - 
 3.14  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 
500 - 

 3.15  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 1,000 - 
 3.16  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 100 - 
 3.17  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
  

          3.17.1  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500 - 
          3.17.2  การผลิตโดยใชเครื่องจักร 1,000 - 
 3.18  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 1,000 - 
 3.19  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรสหรือสารปรุงแตงอาหาร 200 - 
 3.20  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม   200 - 
 3.21  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 200 - 
 3.22  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 400 - 
 3.23  การประกอบกิจการหองแชแข็งอาหาร 600 - 
 3.24  การเก็บถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 1,000 - 

4 กิจการเกี่ยวกับยาหรือเวชภัณฑ  อุปกรณ  การแพทย  เครื่องสําอาง   
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

  

 4.1  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 6,000 - 
 4.2  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย   
5,000 - 

 4.3  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 4,000 - 
 4.4  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 4,000 - 
 4.5  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ   
4,000 - 

5 กิจการท่ีเกี่ยวกับเกษตร     
 5.1  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 300 - 
 5.2  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 300 - 
 5.3  การผลิตหรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   
500 - 

 5.4  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   
        5.4.1  ใชเครื่องจักรไมเกิน  15  แรงมา 150 - 
        5.4.2  ใชเครื่องจักรเกินกวา  15  แรงมา  แตไมเกิน  40  แรงมา   200 - 
        5.4.3  ใชเครื่องจักรเกิน  40  แรงมาข้ึนไป 300 - 
 5.5  การผลิตยาสูบ 500 - 
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 5.6  การขัด  กะเทาะ  บดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร   
        5.๖.1  ใชเครื่องจักรไมเกิน  50  แรงมา  แตไมเกิน  70  แรงมา 500 - 
        5.๖.2  ใชเครื่องจักรเกิน  70  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 
 5.7  การผลิต  การสะสม  หรือแบงบรรจุหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   
        5.๗.1  สถานท่ีประกอบการคา  สะสมปุยมีเนื้อท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 200 - 
        5.๗.2  สถานท่ีประกอบการคา  สะสมปุยมีเนื้อท่ีเกิน  100  ตารางเมตร   500 - 
 5.8  การผลิตเสนใยจากพืช 500 - 
 5.9  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด   500 - 

6 กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร     
 6.1  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 
300 - 

 6.2  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  6.1   

1,000 - 

 6.3  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  
หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑   

2,000 - 

 ๖.๔  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  6.1 

3,000 - 

 6.5  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  6.1 

1,000 - 

 6.6  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 1,000 - 
7 กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

 7.1  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 500 - 
 7.2  การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   500 - 

 7.3  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

800 - 

 7.4  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครือ่งกล  ซ่ึงมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย   

  

        7.4.1  จักรยานยนต 300 - 
        7.4.2  รถยนต 500 - 
 7.5  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 500 - 
 7.6  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   300 - 
 7.7  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ 200 - 
 7.8  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 300 - 
 7.9  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 
500 - 

 
 
 



-  5  - 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม/ปละ 

(บาท) สตางค 
8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

 8.1  การผลิตไมขีดไฟ   1,000 - 
 8.2  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   
        8.2.1  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  1  แรงมาลงมา   300 - 
        8.2.2  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 500 - 
        8.2.3  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงมาเกินกวา  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 
 8.3  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไมหวาย  ชานออย 
  

        8.3.1  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  1  แรงมาลงมา   300 - 
        8.3.2  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 500 - 
        8.3.3  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงมาเกินกวา  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 
 8.4  การอบไม 800 - 
 8.5  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 300 - 
 8.6  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรืผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 500 - 
 8.7  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   500 - 

 8.8  การเผาถาน  หรือสะสมถาน     
        8.8.1  การขายสง   
                  (๑)  สถานท่ีประกอบการคามีเนื้อท่ีต่ํากวา  100  ตารางเมตร 100 - 
                  (๒)  สถานท่ีประกอบการคามีเนื้อท่ีตั้งแต  101  ตารางเมตรข้ึนไป 200 - 
        8.8.2  การขายปลีก 100 - 

9 กิจการเกี่ยวกับการบริการ   
 9.1  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
500 - 

 9.2  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 500 - 
 9.3  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  9.1  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
500 - 

 9.4  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต 
เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  9.1  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล 

500 - 

 9.๕  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 

 9.6  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงใหเชา
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 

 9.7  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500 - 
 9.8  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
500 - 
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 9.9  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  9.1 
500 - 

 9.10  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

500 - 

 9.11  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผมเวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 - 

 9.12  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 500 - 
 9.13  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 500 - 
 9.14  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง   500 - 
 9.15  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 300 - 
 9.16  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 1,000 - 
 9.17  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข   

วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม   
1,000 - 

 9.18  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย 500 - 
 9.19  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 500 - 
 9.20  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 500 - 
 9.21  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยง 

หรือรับฝากสัตวชั่วคราว   
500 - 

10 กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ   
 10.1  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก  

ตั้งแต  5  ก่ีข้ึนไป 
  

          10.1.1  การปนดาย  การกรอดาย  การกรอดายดวยเครื่องจักร 500 - 
          10.1.2  การทอผาดวยก่ีกระตุก  ตั้งแต  5  ก่ี  ถึง  10  ก่ี 200 - 
          10.1.3  การทอผาดวยก่ีกระตุก  เกินกวา  10  ก่ีข้ึนไป 300 - 
 10.2  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  ใยสังเคราะห 200 - 
 10.๓  การปนฝาย  นุน  ใยสงัเคราะหดวยเครื่องจักร 500 - 
 10.4  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 500 - 
 10.5  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 500 - 
 10.6  การพิมพผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ   300 - 
 10.7  การซัก  อบ  รีด  หรอือัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 200 - 
 10.8  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ   300 - 

11 กิจการเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัสดุท่ีคลายคลึงกัน   
 11.1  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 500 - 

 11.2  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 1,000 - 
 11.3  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต 

หรือวัสดุท่ีคลายคลึงกัน   
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          11.3.1  โดยไมใชเครื่องจักร 300 - 
          11.3.2  โดยใชเครื่องจักร 500 - 
 11.4  การสะสม  ผลิตภัณฑ  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต  11.2 
  

          11.4.1  1  -  3  ตนั 200 - 
          11.4.2  3  -  5  ตนั 500 - 
          11.4.3  5  ตัน 800 - 
 11.5  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 500 - 
 11.7  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 500 - 
 11.8  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 500 - 
 11.9  การผลิต  ตัด  บด  กระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 300 - 
 11.10  การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย   300 - 
 11.11  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 300 - 
 11.12  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอ่ืนใด

ยกเวนท่ีไดรับใบอนุญาตใน  6.5   
300 - 

12 กิจการเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ     
 12.1  การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนสงกรดดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย   5,000 - 
 12.2  การผลิต  บรรจ ุ สะสม  หรือขนสงกาซ     
          12.2.1  การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 200 - 
          12.2.2  การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีเกินกวา  100  ตารางเมตร 300 - 
 12.3  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   
          12.3.1  จํานวนสะสมไมเกิน  1,000  ลิตร 200 - 
          12.3.2  จํานวนสะสมเกินกวา  1,000  ลิตร  แตไมเกิน  5,000  ลิตร 500 - 
          12.3.3  จํานวนสะสมเกินกวา  5,000  ลิตรข้ึนไป   1,000 - 
 12.4  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 1,000 - 
 12.5  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  7.1 500 - 
 12.6  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
1,000 - 

          12.6.1  ใชเครื่องจักรไมเกิน  2  แรงมา 500 - 
          12.6.2  ใชเครื่องจักรเกินกวา  2  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 
 12.7  การโม  สะสม  หรือบดชัน 500 - 
 12.๘  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 1,000 - 
 12.9  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 500 - 
 12.10  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
500 - 

 12.11  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 500 - 
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 12.12  การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000 - 
 12.13  การผลิตน้ําแข็งแหง 1,000 - 
 12.14  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดดอกไมเพลิง 
500 - 

 11.8  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 1,000 - 
 11.9  การผลิต  ตัด  บด  กระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 300 - 
 11.10  การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย   300 - 
 11.11  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 300 - 

 12.15  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 2,000 - 
 12.16  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 1,000 - 
 12.17  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือบรรจุกาว   1,000 - 

13 กิจการอ่ืน ๆ     
 13.1  การพิมพหนังสือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะอ่ืนดวยเครื่องจักร 500 - 
 13.2  การผลิต  ซอมอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 
200 - 

 13.3  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 500 - 
 13.4  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 300 - 
 13.5  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   200 - 
 13.6  การประกอบกิจการโกดังสินคา 300 - 
 13.7  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม   
500 - 

 13.8  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 500 - 
 13.9  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   1,000 - 
 13.10  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
 13.11  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 1,000 - 
 13.12  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑยาง 500 - 
 13.13  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 1,000 - 

 
 
 


