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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรให้ มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานและนายอาเภอบ้านไผ่
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ ด าเนิ น กิ จ การ” หมายความว่ า ผู้ เป็ น เจ้ าของ หรื อ บุ ค คลที่ เรี ย กชื่ อ อย่ างอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอั นเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
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“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิด จากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิด จากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิด
จากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของสาธารณชน
“ของเสี ย อั น ตราย” หมายความว่ า มู ล ฝอย สิ่ ง ปฏิ กู ล น้ าเสี ย อากาศเสี ย
มลสารหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ป นเปื้ อ นสารพิ ษ อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของสถานประกอบกิ จ การ
ที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้ าพนั ก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลานรั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้ กิ จการประเภทต่ าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็น กิจการที่ต้ องมี การควบคุม ภายในท้ องถิ่ น
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
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๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่ า หรื อ ช าแหละสั ต ว์ ยกเว้ น ในสถานที่ จ าหน่ า ยอาหาร เร่ ข าย
หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว์ห รือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๓. กิจการที่ เกี่ยวกับ อาหาร เครื่องดื่ ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขาย ในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู
ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้
หรือพืชอย่างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง
ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
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(๗) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี พาสต้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิต ภัณ ฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ เอทิ ล แอลกอฮอล์ สุ ร า เบี ย ร์ ไวน์
น้าส้มสายชู ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช
ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้าตาล น้าเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๔. กิจการที่ เกี่ยวกับยา เวชภั ณ ฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิต ภั ณ ฑ์
ทาความสะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
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(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้ง
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่าง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ เครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
(๒) การถลุ ง แร่ การหลอม หรื อ หล่ อ โลหะทุ ก ชนิ ด ยกเว้ น กิ จ การที่ ได้ รั บ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่อ งจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
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(๕) การขั ด ล้ า งโลหะด้ ว ยเครื่ อ งจั ก ร หรื อ สารเคมี ยกเว้ น กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การซ่ อ ม การปรั บ แต่ งเครื่ อ งยนต์ เครื่อ งจั ก ร เครื่อ งกล ระบบไฟฟ้ า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรื อเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิ ต พ่ น ทาสารเคลื อ บเงา หรื อ สี แต่ ง ส าเร็ จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
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(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิ จ การนวดเพื่ อ สุ ข ภาพ เว้ น แต่ เป็ น การให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่น
ในทานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจั ด ให้ มี ม หรสพ การแสดงดนตรี เต้ น รา ราวง รองเง็ง ดิ ส โกเทก
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิ จ การสระว่ า ยน้ า หรื อ กิ จ การอื่ น ๆ ในท านองเดี ย วกั น
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการ เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิ จการเสริม สวย หรือแต่ งผม เว้น แต่ กิ จการที่ อยู่ ในบั งคั บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
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การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่ านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิ ต สะสม ขนส่ งดอกไม้ เพลิ ง หรื อ สารเคมี อั น เป็ น ส่ ว นประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
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(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ ๖ ผู้ดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ รวมทั้ ง กฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ สถานประกอบกิจการ
ที่ตั้ งอยู่ ในท้ องที่ที่ ก ฎหมายว่าด้ ว ยการผังเมือ งหรือ กฎหมายว่าด้ วยการควบคุ มอาคารมีผ ลใช้บั งคั บ
สถานประกอบกิ จ การที่ เป็ น โรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน หรื อ สถานประกอบกิ จ การที่ มี
การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
แล้วแต่กรณี

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทัว่ ไป
ส่วนที่ ๑
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๗ ผู้ ป ระกอบกิ จ การต้ อ งดู แ ลสภาพหรื อ สุ ข ลั ก ษณะของสถานที่ ที่ ใช้ ด าเนิ น กิ จ การ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชนเป็ น พิ เศษ ซึ่ ง จะต้ อ งไม่ อ ยู่ ในระยะที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
หรือจะต้องมีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงลักษณะ
และประเภทของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกาหนด
(๒) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม
ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุ ญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๓) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศ
ให้เป็นไปตมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้าและห้องส้วมตามแบบและจานวนที่กาหนด
ในกฎหมายว่ าด้ ว ยการควบคุ ม อาคารและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง และมี ก ารดู แ ลรัก ษาความสะอาด
ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจาทุกวัน
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ
ของมูลฝอย รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๒) ในกรณีที่มีการกาจัดมูลฝอยเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้ าพนักงานท้องถิ่น
และต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้
มีการระบายน้าหรือการดาเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
หรือเป็น อัน ตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงในกรณี ที่มีน้าทิ้งหรือน้าเสียเกิด ขึ้น จาก
สถานประกอบกิจการซึ่งการดาเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการนั้น
ต้องดาเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกาหนด
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหารหรือการสะสมอาหารสาหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ที่กาหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด วางสิ่ งของให้ เป็ น ระเบี ย บ เรี ย บร้ อ ย ปลอดภั ย
เป็นสัดส่วน และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุข ลักษณะและอนามัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้าดื่มสะอาดที่มีคณ
ุ ภาพไม่ตากว่
่ าเกณฑ์คุณภาพน้าบริโภค
ของกรมอนามัยสาหรับผู้ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับ น้าดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้าดื่มและลักษณะการนาน้ามาดื่ม
ต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด ให้ มี น้ าใช้ ที่ มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสม
ต่อการประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต
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ส่วนที่ ๒
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุราคาญ
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย
สาหรับ เก็บ รัก ษาวัต ถุอั น ตรายหรือ สิ่งของที่ อาจก่อ ให้ เกิ ด อัน ตรายหรือ อั คคี ภั ย ได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิ จการที่ ผู้ป ฏิบั ติ งานอาจเปรอะเปื้ อ นจากสารเคมี วัต ถุ อัน ตราย
หรือสิ่งอื่ น ใดอัน อาจเป็น อัน ตรายต่อสุขภาพต้องจัด ให้มีที่ชาระร่างกายฉุกเฉิน และที่ล้างตาฉุกเฉิน
ตามความจ าเป็ น และเหมาะสมกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ต ถุ อั น ตรายและขนาดของการประกอบกิ จ การ
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัต ถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
ส าหรั บ การใช้ ง านในสถานประกอบกิ จ การ และต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง ในลั ก ษณะที่ แ ข็ ง แรง มั่ น คง
และปลอดภัย โดยมีระบบป้องกันอันตราย และป้ายคาเตือนหรือคาแนะนาในการป้องกันอันตราย
จากอุ ป กรณ์ เครื่องมื อ หรือ เครื่อ งจัก รนั้ น ทั้ งนี้ การจัด วางหรือ การจั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ
หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบั ติงานและต้องมีการดูแล ตรวจสอบ
และบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย
หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดาเนินการควบคุมป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น
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หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๑ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ขอ้ บัญญัตินมี้ ีผลใช้บงั คับ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุ ญ าตเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น อาจก าหนดเงื่อ นไขโดยเฉพาะให้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ
เพื่อป้องกัน อัน ตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่ มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญ ญั ตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จ ะเป็ น ผู้ดาเนิ น กิจการที่ ต้องมีก ารควบคุม ภายในท้ องถิ่ นในลักษณะ
ที่เป็นการค้าจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ท้องถิ่นกาหนด พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ.........)
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๒๓ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้ เจ้าหน้ าที่แ ละผู้ยื่น คาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น ด้วย เจ้าพนักงานท้ องถิ่นต้องออกใบอนุญ าต
หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดให้ ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น
แล้วแต่กรณี
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ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒๔ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น (หรื อ ตามที่ เห็ น สมควร)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่ จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้ มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอ
ก่อนใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่อ ได้ ยื่น ค าขอพร้อมกับ เสียค่าธรรมเนี ยมแล้วให้ ป ระกอบกิ จการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
การขอรับใบแทนใบอนุ ญาตและการออกใบแทนใบอนุ ญาตให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ แ ห่ งท้ องที่ ที่ ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงต่อเจ้ าพนัก งานท้ องถิ่ น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้คาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๘ ในกรณี ที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญ าตตามข้อบัญ ญั ตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบั ญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
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ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๐ คาสั่งพั กใช้ใบอนุ ญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนัน้ ได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในวันที่มารับใบอนุญาต
สาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอ
ต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับ
เพิ่มขึ้น อีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุ ญ าตจะได้บอกเลิก
การดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ผู้มีห น้ า ที่ต้ องเสียค่าธรรมเนี ยมค้างชาระค่าธรรมเนี ยมติด ต่อกั นเกิน กว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน
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ข้อ ๓๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัตติ ามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้
ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๕ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การก่ อ นที่ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ยื่ นค าขอใบอนุ ญ าต
พร้อมหลักฐานเอกสารตามข้อ ๒๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลา ๗ วันทาการนับตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้
มีผลบังคับใช้
ข้อ ๓๖ กรณีผู้ประกอบกิจการดาเนินกิจการยังไม่เป็นไปตามหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งข้อบัญญัตนิ ี้
ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน
หรื อ ภายในเวลาที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เห็ น สมควร ทั้ ง นี้ ให้ ค านึ ง ถึ ง ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญ
ที่ประชาชนได้รับเป็นสาคั ญ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องได้ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตพร้อมแจ้งเหตุผล
การไม่อนุญาตและสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติการประกอบกิจการ
ข้อ ๓๗ การที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตการออกใบอนุญ าตไม่เป็นเหตุให้
ผู้ประกอบการกิจการรายนั้นไม่มีสิทธิยื่นคาขอใบอนุ ญาตใหม่ หากภายหลังผู้ประกอบกิจการได้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้แล้ว
ข้อ ๓๘ หากมี บ ทบั ญ ญั ติ เฉพาะเรื่ อ งแตกต่ า งจากข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ บั ง คั บ การให้ เป็ น ไป
ตามบทบัญญัติเฉพาะเรื่องนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เสวก ลารังสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

บัญชีคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานลาน
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562
ลําดับ
1

ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
1.1 การเพาะพันธุ การเลี้ยง การอนุบาลสัตวทุกชนิด
1.1.1 การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ
(1) ตั้งแต 10 - 20 ตัว
(2) ตั้งแต 2๑ - 30 ตัว
(3) ตั้งแต 31 - 40 ตัว
(4) ตั้งแต 41 ตัวขึ้นไป
1.1.2 การเลี้ยงสุกร
(1) ตั้งแต ๑๐ - ๒๐ ตัว
(2) ตั้งแต ๒๑ - ๒๕ ตัว
(3) ตั้งแต ๒๖ - ๑๐๐ ตัว
(4) ตั้งแต ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว
(5) ตั้งแต ๕๐๑ ตัวขึ้นไป
1.1.3 การเลี้ยงเปด ไก หาน นก
(1) ตั้งแต ๒๐ - ๑๐๐ ตัว
(2) ตั้งแต 101 - 200 ตัว
(3) ตั้งแต ๒๐1 - ๕๐๐ ตัว
(4) ตั้งแต 501 - 1,000 ตัว
(5) ตั้งแต 1001 - 5,000 ตัว
(6) ตั้งแต 5,001 - 10,000 ตัว
(7) ตั้งแต 10,001 ตัวขึ้นไป
1.1.4 การเลี้ยงสัตวน้ํา หรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
(1) พื้นที่ตั้งแต 400 - 800 ตารางเมตร
(2) พื้นที่ตั้งแต 801 - 1,200 ตารางเมตร
(3) พื้นที่ตั้งแต 1,201 - 1,600 ตารางเมตร
(4) พื้นที่ตั้งแต 1,601 ตารางเมตรขึ้นไป
1.1.๕ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
(1) ตั้งแต 10 - ๒๐ ตัว
(2) ตั้งแต 21 - 40 ตัว
(3) ตั้งแต 41 - 60 ตัว
(4) ตั้งแต 61 ตัวขึ้นไป
1.1.๖ การเลี้ยงแมลงทุกชนิด พื้นที่ตั้งแต 100 ตารางเมตรขึ้นไป
1.1.๗ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานทุกชนิด พื้นที่ตั้งแต 100 ตารางเมตร
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1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมี
การเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม
กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(1) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(6) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขาย ในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรื อแบ งบรรจุอาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(4) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง
ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(5) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(6) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียมหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(8) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(9) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(10) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(11) การผลิตไอศกรีม
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อัตราคาธรรมเนียม
บาท/ป
(12) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
500
(13) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
500
(14) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู
1,000
ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(15) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
500
(16) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
500
(17) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
1,000
ผัก ผลไม เครื่องดื่ม ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(18) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
1,000
(19) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
1,000
(20) การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
1,000
(21) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
500
(22) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมแชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
500
(23) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
1,000
(24) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
1,000
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
(1) การผลิต โม ผสม บรรจุยา
1,000
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟน แซมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
1,000
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(3) การผลิต บรรจุสําลี รวมทั้งผลิตภัณฑจากสําลี
1,000
(4) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
1,000
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
1,000
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
1,000
(2) การลาง อบรม หรือสะสมยางดิบ
1,000
(3) การผลิต หรือบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่น ๆ
1,000
ในทํานองเดียวกัน
(4) การสีขาว นวดขาว ดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีอื่น ๆ
ก. โดยใชเครื่องยนต
- ไมเกิน ๑๔ แรงมา
๒๐๐
- เกิน ๑๔ แรงมา แตไมเกิน ๒๕ แรงมา
๓๐๐
- เกิน ๒๕ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
๑,๕๐๐
- เกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา
๕,๐๐๐
- เกิน ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป
๑๐,๐๐๐
ประเภทการคา
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(๕) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(7) การผลิต สะสม หรือ แบงบรรจุวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(8) การผลิตเสนใยจากพืช
(9) การตาก สะสม ขนถายผลผลิตของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
กากเบียร
- เนื้อที่ 1 - 3 ไร
- เนื้อที่ตั้งแต 4 - 7 ไร
- เนื้อที่ตั้งแต 8 - 15 ไร
- เนื้อที่ตั้งแต 16 ไรขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(2) การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตในขอ 6 (1)
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาช หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน 6 (1)
(4) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน 6 (1)
(5) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน 6 (1)
(6) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การตอ ประกอบ เคาะ ปะบุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(2) การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(3) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนวยและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(5) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(6) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(7) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(8) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(9) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกา หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา
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กิจการที่เกี่ยวกับไม หรือกระดาษ
(1) การผลิตไมขีดไฟ
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตดไมดวยเครื่องจักร
(3) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(4) การอบไม
(5) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(7) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(8) การเผาถาน หรือสะสมถาน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(10) การประกอบกิจการการ เลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
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อัตราคาธรรมเนียม
บาท/ป
1,000
500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
500
500
500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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12

อัตราคาธรรมเนียม
บาท/ป
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
2,000
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
1,000
หรือสิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
1,000
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
1,000
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
1,000
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
1,000
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
500
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
500
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
500
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
500
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
500
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
500
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
500
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
500
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
1,000
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
2,000
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
2,000
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก
2,000
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
2,000
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
2,000
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
2,000
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
2,000
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
2,000
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
2,000
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
2,000
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
2,000
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
1,000
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
1,000
ประเภทการคา

- 7 ลําดับที่

13

ประเภทการคา
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

อัตราคาธรรมเนียม
บาท/ป
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
1,000
500
500
1,000
500
500
1,000
500
500
500
1,000

