
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง   
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ       

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  วาดวยกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  

มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหาร

สวนตําบลพุนกยูง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงและนายอําเภอตากฟา  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลพุนกยูง  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗   

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกจิการ”  หมายความวา  เจาของ  หรือผูซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

้หนา   ๓๑๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



    “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

    “มลพิษทางน้ํา”หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษทางแสง”  หมายความวา  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

    “มลพิษทางความรอน”  หมายความวา  สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

    “มลพิษทางความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของประชาชน   

    “ของเสียอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย  มลสาร  

หรือส่ิงอื่นใดที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

    “วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และ  ใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

้หนา   ๓๑๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๗  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลพุนกยูง 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

       (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

       (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรอืเพ่ือประโยชนของกจิการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

    ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

       (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด 

       (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

       (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

       (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

       (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูกเขา  

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

     (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

       (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

    ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารการเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

       (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

้หนา   ๓๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



       (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)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม

หรือพืชอยางอื่น 

       (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

       (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

       (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

       (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   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  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

       (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  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 

้หนา   ๓๑๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



       (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

      (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

       (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

       (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

       (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

       (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

    ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

       (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

       (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมท้ังสบู

ที่ใชกับรางกาย 

       (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

       (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

       (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ  ทําความสะอาดตาง ๆ  

  ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

       (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

     (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

       (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

       (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

       (๕)  การผลิตยาสูบ 

       (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

     (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

       (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

     (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 
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    ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

       (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

       (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  (๑) 

       (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

       (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

       (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  (๑) 

       (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

    ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

       (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

       (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

       (๓)  การซอม  การปรบัแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

       (๔)  การประกอบธรุกจิเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรอืเครื่องกล  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 

     (๙)  การสะสม  การซอมเครือ่งกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 
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    ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

       (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

       (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

       (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม  

หวาย  ชานออย 

       (๔)  การอบไม 

     (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

     (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

     (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

     (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

    ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

       (๑)  การประกอบกจิการสปา  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

       (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

       (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ 

เพ่ือสุขภาพ 

       (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ

ใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

       (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

       (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

       (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

้หนา   ๓๑๗
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       (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

       (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

       (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

       (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

       (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

       (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

       (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

       (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

       (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

       (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

     (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

     (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

     (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

     (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 
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     (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

     (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

    ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

       (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

       (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

     (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

         (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๒) 

       (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

       (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

       (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

       (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

       (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

       (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

       (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

       (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

    ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

       (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

       (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

       (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

       (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

       (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

       (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
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       (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  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

       (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

       (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

       (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

    ๑๓. กิจการอื่น ๆ 

       (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

       (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

       (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

       (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

       (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

       (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

       (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

       (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

       (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

       (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
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่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



       (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

       (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

       (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๘  ใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติใหเปนไปตามคามาตรฐานมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศ  

มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความรอน  และมลพิษทางความส่ันสะเทือนตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการในราชกิจจานุเบกษา   

คามาตรฐานมลพิษตามวรรคหนึ่ง  ใหนําคามาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา

ในการออกประกาศกําหนดดวย 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการประเภทใดจําเปนตองมีมาตรการในการควบคุมกํากับดูแลกิจการ

หรือการดําเนินการในเรื่องที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการหรือเปนเรื่องท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว  

ตามสภาพสังคม  ใหสถานประกอบกิจการนั้นปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการปฏิบัต ิ

เกี่ยวกบัการดแูลสุขภาพหรอืสุขลักษณะของสถานที่ท่ีใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอนัตรายตอ

สุขภาพ 

 

สวนที ่ ๑ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษาสถาน  

เล้ียงเด็ก  สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  หรือสถานที่อื่นใดที่ตองมีการคุมครองสุขภาพ  

้หนา   ๓๒๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ของประชาชนเปนพิเศษ  ซึ่งจะตองไมอยูในระยะท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนหรือตองจัด

ใหมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภท

ของสถานประกอบกิจการ 

การกําหนดสถานที่อื่นใดเพ่ิมเติม  การกําหนดระยะหาง  และการกําหนดใหมีระบบปองกัน 

ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการในราชกิจจานุเบกษา 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใชบังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเปนโรงงานตามกฎหมาย

วาดวยโรงงาน 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกจิการท่ีมีอาคารตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรงและเหมาะสม

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน   

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการที่มอีาคารตองมหีองน้าํและหองสวม  ตามแบบและจํานวนที่กําหนด

ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาด 

ใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ

ของมูลฝอย  รวมทัง้มกีารทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรบั  และบริเวณที่เก็บภาชนะนัน้อยูเสมอ 

    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่น  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

้หนา   ๓๒๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหมีน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดใหมี

การระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ๆ  ดวยวิธีที่เหมาะสม  เพ่ือไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งการดําเนินการ

ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือกฎหมายวาดวยการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  สถานประกอบกิจการตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายดังกลาวกําหนด 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค

ใหถูกตองตามหลักวิชาการ  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา 

ของคณะกรรมการในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร

การปรุงอาหาร  หรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน  ตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ที่กําหนดตามขอบัญญัติ  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๙  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  และไมกอใหเกิด

เหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๒๐  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑคุณภาพ 

น้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน  รวมท้ังจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่ม 

ที่สะอาดและปราศจากส่ิงปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่ม 

ตองไมเกิดการปนเปอนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๒๑  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําใชที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมตอ 

การประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  ไมรวมถึงน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต 

 

สวนที ่ ๒ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  และการปองกันเหตุรําคาญ 

 

ขอ  ๒๒  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

้หนา   ๓๒๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒๓  สถานประกอบกจิการที่มีการดาํเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัย

สําหรับเก็บรกัษาวัตถุอนัตราย  หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรอือัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๔  สถานประกอบกิจการที่ผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีท่ีชําระรางกายฉุกเฉินและท่ีลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ   

และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๒๕  สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย

สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการ  และตองมีการติดตั้งในลักษณะท่ีแข็งแรง  มั่นคงและปลอดภัย  

โดยมีระบบปองกันอันตราย  และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตรายจากอุปกรณ  เครื่องมือ  

หรือเครื่องจักรนั้น  ท้ังนี้  การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ  เครื่องมือหรือเครื่องจักรตองเปนระเบียบ 

ไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน  และตองมีการดูแล  ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 

ขอ  ๒๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพ่ือคุมครองสุขภาพ

ผูปฏิบัติงานหรือผูที่อาจไดรับผลกระทบจากผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๒๗  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษทางอากาศ  

มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความรอน  มลพิษทางความส่ันสะเทือนของเสียอันตรายหรือมี

การใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนั้น 

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๒๘  เมื่อขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น

ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

้หนา   ๓๒๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๙  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงกําหนดไว  พรอมกับเอกสาร

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ใบมอบอํานาจ(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  (๕)  หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  (๖)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงประกาศกําหนดและเผยแพร 

ใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๓๐  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคาํขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด  

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

้หนา   ๓๒๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๓๑  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๓๒  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๓๓  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๕  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบญัญตัแิหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๓๒๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๗  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง  

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๘  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

 

ขอ  ๓๙  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียม   

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๔๐  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลพุนกยูง 

้หนา   ๓๒๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๔๑  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญัตนิี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไว

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

นคร  พิมพหน ู

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพุนกยูง 

้หนา   ๓๒๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



บัญชีอตัราคาธรรมเนยีมทายขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลพนุกยูง 
เรื่อง กจิการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

กลุม ประเภทกจิการ 
 

อัตราคาธรรมเนยีม 

๑ กิจการทีเ่กีย่วกับการเลีย้งสตัว 
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
     ๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก ไดแก มา โค กระบือ แพะ แกะ ฯลฯ  
            ก. การเลี้ยงต้ังแต    ๑๐  ตัว ถึง   ๕๐ ตัว 
            ข. การเลี้ยงตั้งแต    ๕๑  ตัว ถึง ๑๐๐ ตัว 
            ค. การเลี้ยงตั้งแต  ๑๐๑  ตัว ถึง ๕๐๐ ตวั 
            ง. การเลี้ยงตั้งแต  ๕๐๑  ตัว ถึง ๑,๐๐๐ ตัว 
            จ. การเลี้ยงตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตวัข้ึนไป 
 
      ๑.๒) การเลี้ยงสุกร 
            ก. การเลี้ยงต้ังแต    ๑๐  ตัว ถึง   ๕๐ ตัว 
            ข. การเลี้ยงตั้งแต    ๕๑  ตัว ถึง ๑๐๐ ตัว 
            ค. การเลี้ยงตั้งแต  ๑๐๑  ตัว ถึง ๕๐๐ ตวั 
            ง. การเลี้ยงตั้งแต  ๕๐๑  ตัว ถึง ๑,๐๐๐ ตัว 
            จ. การเลี้ยงตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตวัข้ึนไป 
 
     ๑.๓) การเลี้ยงสัตวปก ไดแก ไก เปด หาน นก ฯลฯ 
            ก.การเลี้ยงตั้งแต    ๕๐  ตัว ถึง ๑๐๐ ตวั 
            ข. การเลี้ยงตั้งแต  ๑๐๑  ตัว ถึง ๕๐๐ ตัว 
            ค. การเลี้ยงตั้งแต  ๕๐๑  ตัว ถึง ๓,๐๐๐ ตัว 
            ง. การเลี้ยงตั้งแต  ๓,๐๐๑  ตวัข้ึนไป 
 
     ๑.๔) การเลี้ยงสัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง 
            ก. พื้นที่ตั้งแต    ๕  ตารางเมตร ถึง  ๒๐ ตารางเมตร 
            ข. พื้นที่ตัง้แต  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 
     ๑.๕) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  
            ก. การเลี้ยงตั้งแต  ๕  ตัว ถึง ๒๐ ตัว 
            ข. การเลี้ยงตั้งแต ๒๑ ตัว ถึง ๕๐ ตัว 
            ค. การเลี้ยงตั้งแต ๕๑ ตัว ถึง ๑๐๐ ตัว 
            ข. การเลี้ยงตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
- 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 



-๒- 
กลุม ประเภทกจิการ อัตราคาธรรมเนยีม 

 
  (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น 
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม 
หรือไมก็ตาม      

 
๒,๐๐๐ 

 

๒ กิจการทีเ่กี่ยวกับสตัวและผลิตภัณฑ 
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย  
หรือขายในตลาด 
     ๑.๑) โดยไมใชเครื่องจักร                                                                          
     ๑.๒) โดยใชเครื่องจักร 
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูกเขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผา
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
     5.๑) โดยไมใชเครื่องจักร  
     5.๒) โดยใชเครื่องจักร 
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ
ของอาหารสัตว 
     6.๑) นอยกวา  ๕๐๐ กิโลกรัม 
     6.๒) มากกวา  ๕๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๕,๐๐ 

๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร 
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว 
ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา 
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง 
น้ําเคย น้ําบูด ูไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 

 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



-๓- 
กลุม ประเภทกจิการ 

 
อัตราคาธรรมเนยีม 

 (๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม 
หรือพืชอยางอ่ืน 
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง 
ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
     5.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
     5.๒) โดยใชเครื่องจักร 
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู  
วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน 
     6.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
     6.๒) โดยใชเครื่องจักร  
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน 
     7.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
     7.๒) โดยใชเครื่องจักร   
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
     8.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
     8.๒) โดยใชเครื่องจักร 
(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 หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร 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 
     ๑7.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
     ๑7.๒) โดยใชเครื่องจักร 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
กลุม ประเภทกจิการ 

 
อัตราคาธรรมเนยีม 

 (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
       ๑8.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
       ๑8.๒) โดยใชเครื่องจักร 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๔ กิจการทีเ่กี่ยวกับยา เวชภณัฑ อุปกรณการแพทย เครือ่งสาํอาง ผลติภณัฑทาํความ
สะอาด 
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 
     ๑.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 
     ๑.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
     ๑.๓) เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕ แรงมาขึ้นไป 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพ ูผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้งสบูท่ีใชกับ
รางกาย 
     2.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 
     2.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
     2.๓) เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕ แรงมาขึ้นไป 
(๓) การผลิต บรรจุสําล ีผลิตภัณฑจากสําลี 
     3.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 
     3.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
     3.๓) เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕ แรงมาขึ้นไป 
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
     4.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 
     4.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
     4.๓) เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕ แรงมาขึ้นไป 
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 
     5.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 
     5.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
     5.๓) เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕ แรงมาขึ้นไป 

 
 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

กลุม ประเภทกจิการ 
 

อัตราคาธรรมเนยีม 

๕ กิจการทีเ่กี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
     ๑.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
     ๑.๒) โดยใชเครื่องจักร 
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
     2.๑) การลาง อบ รม 
     2.๒) สะสมยางดิบ 
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช 
หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
     3.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๐ แรงมา 
     3.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
     3.๓) เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒๐ แรงมาขึ้นไป 
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช 
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๖ กิจการทีเ่กี่ยวกับโลหะหรอืแร 

(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวย
โลหะหรือแร 
     ๑.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 
     ๑.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
     ๑.๓) เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕ แรงมาขึ้นไป 
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน (๑) 
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ 
หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๑) 
     3.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 
     3.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
     3.๓) เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕ แรงมาขึ้นไป 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๑) 

 
 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 



-๖- 
 

กลุม ประเภทกจิการ 
 

อัตราคาธรรมเนยีม 

  (๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 
ใน (๑)  
     5.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา  
     5.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา  
     5.๓) เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕ แรงมาขึ้นไป  
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 

 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๗ กิจการทีเ่กี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครือ่งกล 
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟาระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือ
จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร
หรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 
(๕) การลาง ขัดส ีเคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๘ กิจการทีเ่กี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
(๑) การผลิตไมขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจกัร 
     2.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 
     2.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
     2.๓) เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕ แรงมาขึ้นไป 
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ
จากไม หวาย ชานออย 
(๔) การอบไม 
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน 
 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
500 

 
 



-๗- 
 

กลุม ประเภทกจิการ อัตราคาธรรมเนยีม 
๙ กิจการทีเ่กี่ยวกับการบรกิาร 

(๑) การประกอบกิจการสปา เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย
วาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตาม
กฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ
ใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน 
     5.๑) จํานวน ไมเกิน ๑๐ หอง 
     5.๒) จํานวน เกิน ๑๐ หองข้ึนไป 
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา  
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
     6.๑) จํานวน ไมเกิน ๑๐ หอง 
     6.๒) จํานวน เกิน ๑๐ หองข้ึนไป 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 
หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๑) 
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ ใน
ทํานองเดียวกัน 
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายวาดวยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 

 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 
 
 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 



-๘- 
 
กลุม ประเภทกจิการ อัตราคาธรรมเนยีม 

 (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

๑๐ กิจการทีเ่กีย่วกับสิง่ทอ 
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ 
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑๑ กิจการทีเ่กีย่วกับหนิ ดนิ ทราย ซีเมนต หรือวตัถทุี่คลายคลงึ 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม 
บด หรือยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๒) 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือ 
วัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
500 

 
 

 



-๙- 
 

กลุม ประเภทกจิการ 
 

อัตราคาธรรมเนยีม 

๑๒ กิจการทีเ่กีย่วกับปโตรเลียม ปโตรเคม ีถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ 
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
     2.๑) การผลิต บรรจุกาซ 
     2.๒) การสะสม ขนสงกาซ 
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
     3.๑) การผลิต กลั่นปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
     3.๒) การสะสม ขนสง 
           ก. ปริมาณจํานวนไมเกิน  ๒๐๐ ลิตร 
           ข. ปริมาณจํานวนเกิน  ๒๐๐ ลิตรข้ึนไป 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลงึ 
     6.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 
     6.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมาขึ้นไป  
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน 
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมส ี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
     9.๑) การผลิต  
     9.๒) การลาง 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่
คลายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
       ๑3.๑) ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน ๒ เครื่อง 
       ๑3.๒) ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต ๓ - ๕ เครื่อง 
       ๑3.๓) ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต ๖ เครื่องขึ้นไป 
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-๑๐- 
 

กลุม ประเภทกจิการ 
 

อัตราคาธรรมเนยีม 

 (๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ
ผลิตดอกไมเพลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจ ุขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
       ๑6.๑) การผลิต บรรจ ุ 
       ๑6.๒) การสะสม  
       ๑6.๓) การขนสง 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
       ๑7.๑) การสะสม  
       ๑7.๒) การผลิต บรรจ ุ 
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๑,๐๐๐ 
๑๓ กิจการอืน่ ๆ 

(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
     ๑.๑) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา 
     ๑.๒) เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
     ๑.๓) เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๕ แรงมาขึ้นไป 
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
หรืออุปกรณไฟฟา 
     2.๑) การผลิต  
     2.๒) การซอม  
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑทีใ่ชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม 
(๘) การพิมพ เขียน พนส ีหรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 
       ๑3.๑) การผลิต สะสม  
       ๑3.๒) การขนสง 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 


