
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพรม 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพรม  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลบางพรมโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพรม 

และนายอําเภอบางคนที  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพรม  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางพรมตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางพรมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ

สาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกดิจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพรม   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบางพรม 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   ๑.๑ การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   ๑.๒ การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

   ๑.๓ การประกอบกิจการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใด  อันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้นจะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๒. กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

้หนา   ๑๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



   ๒.๑ การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตวที่ยังไมไดฟอก   

   ๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   ๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   ๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

   ๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   ๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   ๒.๘ การสะสมหรือลางครั่ง 

  ๓. กิจการที่เกี่ยวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   ๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม 

   ๓.๒ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๔ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบรโิภคในครัวเรอืน 

   ๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน   

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๗ การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เตาฮวย 

้หนา   ๑๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



   ๓.๘ การผลิตแบะแซ 

   ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   ๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   ๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน   

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุ  กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  (ยกเวนภายในครอบครัว) 

   ๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   ๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู   

   ๓.๑๖ การคั่วกาแฟ 

   ๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   ๓.๑๘ การผลิตผงชูรส 

   ๓.๑๙ การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   ๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   ๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๒๓ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   ๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร 

   ๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  และการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๒๖ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ

ชําระลาง 

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



   ๔.๑  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุดวยเครื่องจักร   

   ๔.๒  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง  ๆ

   ๔.๓  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   ๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   ๔.๕  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  ๕. กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 

   ๕.๑  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   ๕.๒  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   ๕.๓  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   ๕.๔  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   ๕.๕  การผลิตยาสูบ 

   ๕.๖  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเกี่ยว  นวด  สีขาวดวยเครื่องจักร 

   ๕.๗  การผลิต  การสะสมปุย 

   ๕.๘  การผลิตใยมะพราวหรือวัสดุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   ๕.๙  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   ๖.๑  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   ๖.๒  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการในลําดับที่  ๖.๑ 

   ๖.๓  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาชหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการในลําดับที่  ๖.๑ 

   ๖.๔  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการในลําดับที่  ๖.๑ 

   ๖.๕  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการในลําดับที่  ๖.๑ 

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



   ๖.๖  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  ๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   ๗.๑  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   ๗.๒  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   ๗.๓  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   ๗.๔  การลาง  การอัดฉีดรถยนต 

   ๗.๕  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   ๗.๖  การปะ  การเชื่อมยาง 

   ๗.๗  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๘. กิจการเกี่ยวกับไม 

   ๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ 

   ๘.๒  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การใส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   ๘.๓  การประดิษฐไมหวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 

   ๘.๔  การอบไม 

   ๘.๕  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร   

   ๘.๖  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   ๘.๗  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   ๘.๘  การเผาถานหรือการสะสมถาน 

  ๙.  กิจการเกี่ยวกับการบริการ 

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



   ๙.๑  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 

   ๙.๒  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

   ๙.๓  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   ๙.๔  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

   ๙.๕  การประกอบกิจการมหรสพ 

   ๙.๖  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   ๙.๗  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   ๙.๘  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   ๙.๙  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมาย  วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ 

เพ่ือสุขภาพ 

   ๙.๑๐  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม

ทางโภชนาการใหอาหารทีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๙.๑๑  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  รานอินเทอรเน็ต  เกมออนไลน 

   ๙.๑๒  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม  

   ๙.๑๓  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

้หนา   ๑๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



   ๙.๑๔   การประกอบกิจการสปาเ พ่ือสุขภาพ  เวนแต เปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย 

วาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

   ๙.๑๕  การประกอบกิจการเพ่ือนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย

วาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

   ๙.๑๖  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   ๙.๑๗  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   ๙.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   ๙.๑๙  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   ๙.๒๐  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   ๙.๒๑  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

   ๙.๒๒  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หินหรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในลําดับที่  ๖.๕ 

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   ๑๐.๑  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   ๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   ๑๐.๓  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

   ๑๐.๔  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   ๑๐.๕  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   ๑๐.๖  การพิมพผา  หรือการพิมพส่ิงทออื่น ๆ 

   ๑๐.๗  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   ๑๐.๘  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

้หนา   ๑๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



  ๑๑.  กิจการเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   ๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   ๑๑.๒  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   ๑๑.๓  การผลิตดวยเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑๑.๔  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   ๑๑.๖  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

   ๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   ๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   ๑๑.๙  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย 

   ๑๑.๑๑  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   ๑๒.๑  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

   ๑๒.๒  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  หรือแกส 

   ๑๒.๓  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   ๑๒.๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   ๑๒.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการในลําดับที่  ๗.๑ 

   ๑๒.๖  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑๒.๗  การโม  การบดชัน 

   ๑๒.๘  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

้หนา   ๑๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



   ๑๒.๙  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   ๑๒.๑๐  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

   ๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑๒.๑๒  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   ๑๒.๑๓  การผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง 

   ๑๒.๑๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   ๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา 

   ๑๒.๑๖  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

   ๑๒.๑๗  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๑๓.  กิจการอื่น ๆ 

   ๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   ๑๓.๒  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

   ๑๓.๓  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑๓.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   ๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

   ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   ๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   ๑๓.๘  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

   ๑๓.๙  การกอสราง  ๑๐  แรงงานขึ้นไป 

   ๑๓.๑๐  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   ๑๓.๑๑  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค 

   ๑๓.๑๒  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

้หนา   ๑๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



   ๑๓.๑๓  การผลิตสะสมหรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  

หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  เพ่ือปองกัน

อันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน   

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ี 

ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

้หนา   ๑๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บ

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย 

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

้หนา   ๑๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปน

อันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเตมิจากท่ีกําหนดไวโดยทั่วไปในขอบญัญตัินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบางพรมกําหนดพรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๑๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางพรมประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลบางพรมกําหนดพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและอื่น ๆ) 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางพรมประกาศกําหนดและเผยแพร 

ใหประชาชนทราบ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรให

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความ 

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน

กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

้หนา   ๑๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบางพรมเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ดวย 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบางพรม   

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย

หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบางพรมกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๑๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวา ผู รับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

้หนา   ๑๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วรพงษ  วรทัศน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางพรม 

้หนา   ๑๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพรม  

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว   

๑.๑ 

๑.๑.๑ 

การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

 ก.  จํานวน  ๕  ตัว  ถึง  ๙  ตัว 

 ข.  จํานวน  ตั้งแต  ๑๐  ตวัข้ึนไป 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

- 

- 

๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร   

  ก.  จํานวน  ๑๕ - ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ - 

  ข.  จํานวน  ตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ - 

    ค. จํานวน ๒๐๑ ตัวข้ึนไป ๕๐๐ - 

๑.๑.๓ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก   

     ก.  จํานวนตั้งแต  ๖๐ - ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ - 

  ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ - ๕๐๐  ตัว ๒๐๐ - 

  ค.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑ - ๒,๐๐๐  ตัว ๓๐๐ - 

  ง.  จํานวนตั้งแต  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ - 

  จ.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตวน้ํา  กระชังปลา สัตวเลี้อยคลาน  บอหรือกระชังละ ๑๐๐ - 

๑.๑.๕ การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ ๕๐ - 

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานมตัวละ ๑๐ - 

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชน

ของกิจการนั้นจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือ

ทางออมหรือไมก็ตาม 

๓,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

๒.๑ 

 

การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายใน

ตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑๕๐ - 

๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ท่ียังไมไดฟอก ๕๐๐ - 

๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐ - 

๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๕๐๐ - 

๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

๕๐๐ - 

  



2 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  

กระดูกสัตว  หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

๕๐๐ - 

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  โดยใชเครื่องจักท่ีมีกําลังต่ํากวา ๕ แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

  ค.  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๒.๗ การผลิต การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 

หรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมาแตไมเกิน ๕ แรงมา ๒๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๑๐๐ - 

๒.๘ การสะสมหรือลางครั่ง ๕๐๐ - 

 ๓.  กิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ - 

๓.๒ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย น้ําบูดู  

ไตปลา  เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา กุงเจา ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร

สัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  การขายใน

ตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง ยกเวน

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 
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๓.๗ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เตาฮวย   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 

๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ - 

๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิด

ตาง ๆ บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล (ยกเวนภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 

๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐ - 

๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู ๑,๐๐๐ - 

๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ - 

๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 

๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๒๐๐ - 

๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  ๒๐๐ - 

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ - 

๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน ๒๐๐ - 

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร ๑,๐๐๐ - 

๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ - 

๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 
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 ๔.  กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

๔.๑ การผลิต  การโม  การบด  การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   

  ก.  เครื่องจักท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา ๓๐๐ - 

๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางตาง ๆ  

๑,๐๐๐ - 

๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ - 

๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ - 

๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  ๑,๐๐๐ - 

 ๕.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   

๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 

๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐ - 

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร   

  ก.  ไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒๐๐ - 

  ข.  เกิน  ๒๐  แรงมา ๔๐๐ - 

๕.๕ การผลิตยาสูบ   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียว  นวด  สีขาว 

ดวยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐  

- 

๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย ๕๐๐ - 

๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๕.๙ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ - 
  



5 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๖.  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร   

๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ 

หรือเครื่องใชตาง ๆ  

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๖.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ 

ในลําดับท่ี  ๖.๑ 

๑,๐๐๐ - 

๖.๓ การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน

ลําดับท่ี ๖.๑ 

๒๐๐ - 

๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมียม นิกเกิล

หรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน ลําดับท่ี ๖.๑ 

๕๐๐ - 

๖.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน

กิจการในลําดับท่ี  ๖.๑  

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑ แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๑,๐๐๐ - 

 ๗.  กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี การพนสาร 

กันสนิมยานยนต 

๕๐๐ - 

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐ - 

๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม 

หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๒,๐๐๐ - 

   ก.  จักรยานยนต ๒๐๐ - 

  ข.  รถยนต ๓๐๐ - 

๗.๔ การลาง  การอัดฉีดรถยนต ๕๐๐ - 

๗.๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๒๐๐ - 

๗.๖ การปะ  การเชื่อมยาง ๑๐๐ - 

๗.๗ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๒๐๐ - 
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 ๘.  กิจการท่ีเก่ียวกับไม   

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 

๘.๒ การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดรอง   

การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา  แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

๘.๓ การประดิษฐไมหวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๒๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา ๑๐๐ - 

๘.๔ การอบไม ๑,๐๐๐ - 

๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๓๐๐ - 

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ ๕๐๐ - 

๘.๗ การเผาถานหรือการสะสมถาน   

  ก.  ขายสง ๒๐๐ - 

  ข.  ขายปลีก ๑๐๐ - 

 ๙.  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   

๙.๑ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ - 

๙.๒ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ๕๐๐ - 

๙.๓ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ - 

๙.๔ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการ

อ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ - 
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๙.๕ การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐ - 

๙.๖ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ - 

๙.๗ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ - 

๙.๘ การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเลน 

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ - 

๙.๙ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๙.๑๐ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย   

หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๙.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม รานอินเทอรเน็ต เกมออนไลน ๑๐,๐๐๐ - 

๙.๑๒ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ - 

๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑๐,๐๐๐ - 

๙.๑๔ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒๕๐ - 

๙.๑๕ การประกอบกิจการเพ่ือนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ 

ท่ีไดรับอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

๒๕๐ - 

๙.๑๖ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๒๕๐ - 

๙.๑๗ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๒๕๐ - 

๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๒๕๐ - 

๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๒๕๐ - 

๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๒๕๐ - 

๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

๒๕๐ - 

๙.๒๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน 

หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๕ 

๒๕๐ - 
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 ๑๐.  กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ   

๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

  

  ก.  การทอผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีข้ึนไป ๓๐๐ - 

  ค.  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕ - ๑๐  ก่ี ๒๐๐ - 

๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน ๕๐๐ - 

๑๐.๓ การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป ๕๐๐ - 

๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ  ๕๐๐ - 

๑๐.๗ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ๒,๐๐๐ - 

 ๑๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ - 

๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

  ก.  ๑ - ๓  ตัน ๒๐๐ - 

  ข.  ๓ - ๕  ตัน ๕๐๐ - 

  ค.  ๕  ตันข้ึนไป ๓,๐๐๐ - 

๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  ๕๐๐ - 

๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๒๐๐ - 

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน 

ทอน้ํา เปนตน 

๒๐๐ - 

๑๑.๙ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ - 

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑๐,๐๐๐ - 
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 ๑๒.  กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี   

๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําละลาย 

๒,๐๐๐ - 

๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส ๕๐๐ - 

๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม 

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  

   

  ก.  แบบไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

  ข.  แบบใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๔ การผลิต  การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๕๐๐ - 

๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการในลําดับท่ี ๗.๑   

  ก.  พนสีรถยนต ๕๐๐ - 

  ข.  พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต ๒๐๐ - 

๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

๑๒.๗ การโม  การบดชัน ๒๐๐ - 

๑๒.๘ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร ๒๐๐ - 

๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ - 

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๒๐๐ - 

๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๑,๐๐๐ - 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช   

หรือพาหะนําโรค 

๕๐๐ - 

๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ - 
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 ๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ    

๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา ๓๐๐ - 

๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

๒๐๐ - 

๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๒๐๐ - 

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   

  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐  ตารางวา ๒๐๐ - 

  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐  ตารางวา แตไมเกิน ๕๐ ตารางวา ๕๐๐ - 

  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๕๐  ตารางวา แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา ๑,๐๐๐ - 

  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๑๐๐  ตารางวาข้ึนไป  ๑,๕๐๐ - 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๒,๐๐๐ - 

๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๒๐๐ - 

๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐ - 

๑๓.๙ การกอสราง ๑๐ แรงงานข้ึนไป ๕๐๐ - 

๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๒๕๐ - 

๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค ๒๕๐ - 

๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง ๒๕๐ - 

๑๓.๑๓ การผลิตสะสมหรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๒๕๐ - 

 

 

 


