
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  โดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบล  หวยไผและนายอําเภอแสวงหา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย   

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  นับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

 “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



 “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลหวยไผ 

 (๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

  (๑.๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

  (๑.๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

 (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

  (๒.๑) การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

  (๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

  (๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

  (๒.๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

  (๒.๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดอง   

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ   

ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



  (๒.๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  (๒.๗) การสะสม  หรือลางครั่ง 

 (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

  (๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

  (๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา   

ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   

ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม   

หรือพืชอยางอื่น 

  (๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด   

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

  (๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

  (๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๓.๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

  (๓.๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

  (๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

  (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

  (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

  (๓.๑๒) การการคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

  (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



  (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู   

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

  (๓.๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

  (๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

  (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

  (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

  (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

  (๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

  (๓.๒๒) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

  (๓.๒๓) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

 (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

  (๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

  (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

  (๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

  (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

  (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ    

 (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

  (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

  (๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

  (๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมนัสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ    

ในทํานองเดียวกัน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



  (๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

  (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

  (๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

  (๕.๗) การผลิต  การสะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

  (๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

  (๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

 (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

  (๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

  (๖.๒) การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

  (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

  (๖.๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

  (๖.๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือการลางแร 

 (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

  (๗.๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

ดังกลาวดวย 
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  (๗.๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

  (๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

  (๗.๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

  (๗.๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช. 

  (๗.๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

 (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

  (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

  (๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

  (๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

  (๘.๔) การอบไม 

  (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

  (๘.๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

  (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

  (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

 (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

  (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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  (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๖) การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลงหรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

  (๙.๑๐) การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบรด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

  (๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

  (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

  (๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

  (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  (๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข   

วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 

  (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

  (๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

  (๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

  (๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
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 (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

  (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

  (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

  (๑๐.๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

  (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๑๐.๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๑๐.๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   

  (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  หรือการอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

  (๑๐.๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

 (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

  (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การบด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

  (๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด   

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

  (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๑๑.๖) การเ ล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปน ส่ิงของ  เครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

  (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

  (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตชกระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

  (๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

  (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

  (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 
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 (๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

  (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

  (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

  (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   

  (๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

  (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

  (๑๒.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๒.๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

  (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

  (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

  (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

  (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

  (๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

  (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแลก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๒.๑๖) การผลิต  การสะสม  การบรรจุ  การขนสง  สารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

  (๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 (๑๓) กิจการอื่น ๆ   

  (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

  (๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนกิส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนกิส 

อุปกรณไฟฟา 
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  (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

  (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช  ไดแก  ขวดแกว   

พลาสติก 

  (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

  (๑๓.๗) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

  (๑๓.๘) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

  (๑๓.๙) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๑๓.๑๐) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๓.๑๑) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

ขอ  ๖ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น 

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๗ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน   

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

 (๑) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๒) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 
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ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว 

ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

 (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

 (๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย 

 (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลง  และสัตวที่เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๑ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหาร  หรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๒ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

 (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
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 (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย   

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิ่น 

 ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๗ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยไผประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๘ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ  ๑๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 
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หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรอืกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 
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ขอ  ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหวยไผ 

ขอ  ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได 

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบังคับนี้   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบังคับนี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

บุญเชดิ  สิงหหวง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหวยไผ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2560 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 
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๒ 
 

กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 
(1.1)  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 
         (1.1.1)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ฯลฯ 
                     (1)  เกินกวา  50  ตัว  แตไมเกิน  100  ตัว 
                     (2)  เกินกวา  100  ตัว  แตไมเกิน  500  ตัว 
                     (3)  เกินกวา  500  ตัวข้ึนไป 
         (1.1.2)  การเลี้ยงสัตวปก  (หาน  เปด  ไก)   
                     (1)  เกินกวา  50  ตัว  แตไมเกิน  100  ตัว 
                     (2)  เกินกวา  100  ตัว  แตไมเกิน  500  ตัว 
                     (3)  เกินกวา  500  ตัวข้ึนไป 
         (1.1.3)  การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท   
                     (1)  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  5  ไร  แตไมเกิน  10  ไร 
                     (2)  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  10  ไรข้ึนไป 
         (1.1.4)  การเลี้ยงแมลงทุกประเภท   
                     (1)  มีพ้ืนท่ีตั้งแต  5  ตารางเมตร  แตไมเกิน  10  ตารางเมตร 
                     (2)  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  10  ตารางเมตรข้ึนไป 
(1.2)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  ไดแก  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
         (1.2.1)  ตั้งแต  1  ตัว  แตไมเกิน  5  ตัว 
         (1.2.2)  เกินกวา  5  ตัว  แตไมเกิน  10  ตัว 
         (1.2.3)  เกินกวา  10  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 
         (1.2.4)  เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  30  ตัว 
         (1.2.5)  เกินกวา  30  ตัวข้ึนไป 
(1.3)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด 
อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน
ของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการไมวาทางตรง
หรือทางออมหรือไมก็ตาม 
กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
(2.1)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารการเรขาย   
การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
         (2.1.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
         (2.1.2)  โดยใชเครื่องจักร 
                     (1)  กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  20  แรงมา 
                     (2)  เกิน  20  แรงมา 
         (2.1.3)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว 
ขนท่ียังไมไดฟอก 
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         (2.1.4)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
         (2.1.5)  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
         (2.1.6)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
         (2.1.7)  การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก
หอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 
                     (1)  กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  20  แรงมา 
                     (2)  เกิน  20  แรงมา 
         (2.1.8)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  
การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
                     (1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
                     (2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร   
แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
                     (3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
         (2.1.9)  การสะสมหรือการลางครั่ง 
กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
(3.1)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
(3.2)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  ไตปลา  
เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
(3.3)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(3.4)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียว  มันกุง   
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(3.5)  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวธิีอ่ืนใด  ในการผลิตอาหาร
จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  
และเพ่ือการบริโภคในครอบครัว 
(3.6)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอไสกรอกหมูตั้ง 
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายในตลาด  และการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
         (3.6.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
         (3.6.2)  โดยใชเครื่องจักร 
                     (1)  กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  20  แรงมา 
                     (2)  เกิน  20  แรงมา 
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 (3.7)  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจนี  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี   
         (3.7.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
         (3.7.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
         (3.7.2)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(3.8)  การผลิตแบะแซ 
(3.9)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
         (3.9.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
         (3.9.2)  โดยใชเครื่องจักร 
                     (1)  กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  20  แรงมา 
                     (2)  เกิน  20  แรงมา 
(3.10)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
           (3.10.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
           (3.10.2)  โดยใชเครื่องจักร 
                         (1)  กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  20  แรงมา 
                         (2)  เกิน  20  แรงมา 
(3.11)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(3.12)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือ 
           (3.1๒.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
           (3.1๒.2)  โดยใชเครื่องจักร 
                         (1)  กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  20  แรงมา 
                         (2)  เกิน  20  แรงมา 
(3.13)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
           (3.13.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (3.13.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (3.13.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(3.14)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
(3.15)  การผลิต  การแบงการบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร   
น้ําสมสายชู 
           (3.15.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (3.15.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (3.14.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(3.16)  การค่ัวกาแฟ 
(3.17)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
           (3.17.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (3.17.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (3.17.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
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(3.18)  การผลิตผงชูรส 
(3.19)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
           (3.19.1)  การผลิตน้ํากลั่น 
           (3.19.2)  การผลิตน้ําบริโภค 
                         (1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
                         (2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร   
แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
                         (3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(3.20)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน   
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
           (3.20.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (3.20.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (3.20.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(3.21)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน 
           (3.21.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
           (3.11.2)  โดยใชเครื่องจักร 
                        (1)  กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  20  แรงมา 
                        (2)  เกิน  20  แรงมา 
(3.22)  การผลิต  ไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
           (3.22.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
           (3.12.2)  โดยใชเครื่องจักร 
(3.23)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
           (3.22.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
           (3.12.2)  โดยใชเครื่องจักร 
(3.24)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 
(3.25)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 
และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
           (3.20.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (3.20.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (3.20.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(3.26)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร  ท่ีมีกําลังตั้งแต   
5  แรงมาข้ึนไป 
           (3.26.1)  กําลังเครื่องจักรตั้งแต  5  แรงมา  แตไมเกิน  10  แรงมา 
           (3.26.2)  กําลังเครื่องจักรเกิน  10  แรงมา 
กิจการท่ีเก่ียวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง   
ผลิตภัณฑชําระลาง 
(4.1)  การผลิต  การโม  การบด  การผสมการบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
         (4.1.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  200  ตารางเมตร 
         (4.1.2)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร   
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(4.2)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น   
เครื่องสําอางตาง ๆ   
(4.3)  การผลิตสําลี  ผลิตภณัฑจากสําลี   
(4.4)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
(4.5)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   
กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
(5.1)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันพืช 
(5.2)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
(5.3)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร 
(5.4)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 
(5.5)  การผลิตยาสูบ 
         (3.22.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
         (3.12.2)  โดยใชเครือ่งจักร 
(5.6)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
(5.7)  การผลิต  การสะสมปุย   
         (5.7.1)  การผลิตปุยเคมี 
         (5.7.2)  การสะสมปุย 
                     (1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
                     (2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร   
แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
                     (3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(5.8)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
(5.9)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง   
กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 
(6.1)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักรอุปกรณ   
หรือเครื่องใชตาง ๆ   
         (6.1.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
         (6.1.2)  โดยใชเครื่องจักร 
(6.2)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด   
ยกเวนกิจการใน  (6.1) 
(6.3)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (6.1) 
         (6.3.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
         (6.3.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
         (6.3.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(6.4)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม   
นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  (6.1) 
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(6.5)  การขัด  การลาง  โลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด   
ยกเวนกิจการใน  (6.1) 
         (6.4.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
         (6.4.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
         (6.4.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(6.6)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 
กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรเครื่องกล 
(7.1)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพน 
สารกันสนิมยานยนต 
         (7.1.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
         (7.1.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
         (7.1.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(7.2)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรเครื่องกล 
         (7.2.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
         (7.2.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
         (7.2.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(7.3)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอม 
หรือประกันปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
         (7.3.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
         (7.3.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
         (7.3.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(7.4)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
(7.5)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
กิจการท่ีเก่ียวกับไม 
(8.1)  การผลิตไมขีดไฟ 
(8.2)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง   
การทําค้ิวหรือการตัดไมดวยเครื่องจักร   
         (8.2.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
         (8.2.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
         (8.2.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(8.3)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน   
การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จ  ผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
ไดแก  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร   
(8.4)  การอบไม   
(8.5)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
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(8.6)  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
         (8.6.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
         (8.6.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
         (8.6.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(8.7)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   
         (8.7.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
         (8.7.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
         (8.7.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(8.8)  การเผาถานหรือการสะสมถาน 
กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
(9.1)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
         (9.1.1)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ 
         (9.1.1)  กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 
                     (1)  เตียงนวดไมเกิน  10  เตียง 
                     (2)  เตียงนวดเกิน  10  เตียง  แตไมเกิน  20  เตียง 
                     (3)  เตียงนวดเกิน  20  เตียง  แตไมเกิน  30  เตียง 
                     (4)  เตียงนวดเกิน  30  เตียง 
(9.2)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (9.1)   
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(9.3)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร   
ยกเวนกิจการใน  (9.1)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 
         (9.๓.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
         (9.๓.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
         (9.๓.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(9.4)  การประกอบการกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
         (9.4.1)  หองพักไมเกิน  20  หอง 
         (9.4.2)  หองพักเกิน  20  หอง  แตไมเกิน  50  หอง 
         (9.4.3)  หองพักเกิน  50  หอง 
(9.5)  การประกอบกิจการหอพัก  บานเชา  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  
หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
         (9.5.1)  หองพักไมเกิน  5  หอง 
         (9.5.2)  หองพักเกิน  5  หอง  แตไมเกิน  10  หอง 
         (9.5.3)  หองพักเกิน  10  หอง  แตไมเกิน  15  หอง 
         (9.5.4)  หองพักเกิน  15  หอง  แตไมเกิน  20  หอง 
         (9.5.5)  หองพักเกิน  20  หอง  แตไมเกิน  30  หอง 
         (9.5.6)  หองพักเกิน  30  หอง  แตไมเกิน  50  หอง 
         (9.5.7)  หองพักเกิน  50  หอง   
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(9.6)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(9.7)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก 
คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(9.8)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  
ยกเวนกิจการใน  (9.1) 
(9.9)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ   
หรือการเลนอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(9.10)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
           (9.10.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (9.10.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (9.10.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(9.11)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  
หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
           (9.11.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (9.11.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (9.11.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(9.12)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  เกมคอมพิวเตอร 
           (9.11.1)  สวนสนุก 
           (9.12.2)  ตูเกม 
(9.13)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
(9.14)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 
(9.15)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(9.16)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 
(9.17)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
(9.18)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยง 
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
(10.1)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  5  ก่ีข้ึนไป 
           (10.1.1)  โดยใชก่ีกระตุกตั้งแต  5  ก่ีข้ึนไป 
           (10.1.2)  โดยใชเครื่องจักร 
(10.2)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 
           (10.2.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (10.2.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (10.2.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
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(10.3)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
           (10.3.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (10.3.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (10.3.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(10.4)  การทอเสื่อ  ทอกระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
           (10.4.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (10.4.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (10.4.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(10.5)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  5  เครื่องข้ึนไป 
           (10.5.1)  ไมเกิน  10  เครื่อง 
           (10.5.2)  ไมเกิน  10  เครื่อง  แตไมเกิน  20  เครื่อง 
           (10.5.3)  เกิน  20  เครื่อง 
(10.6)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ   
           (10.6.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
           (10.6.2)  โดยใชเครื่องจักร 
(10.7)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
           (10.7.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (10.7.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (10.7.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(10.8)  การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ   
           (10.8.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
           (10.8.2)  โดยใชเครื่องจักร 
กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(11.1)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 
           (11.1.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
                         (1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
                         (2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร   
แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
                         (3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
           (11.1.2)  โดยใชเครื่องจักร 
                         (1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
                         (2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร   
แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
                         (3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(11.2)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 
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(11.3)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
           (11.3.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
                         (1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
                         (2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร   
แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
                         (3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
           (11.3.2)  โดยใชเครื่องจักร 
                         (1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
                         (2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร   
แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
                         (3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(11.4)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
           (10.8.1)  การสะสม  หิน  ทราย 
           (10.8.2)  การผสมซีเมนต 
(11.5)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
           (11.5.1)  เครื่องจักร  ไมเกิน  5  เครื่อง 
           (11.5.2)  เครื่องจักรเกิน  5  เครื่อง  แตไมเกิน  15  เครื่อง 
           (11.5.3)  เครื่องจักรเกิน  15  เครื่อง 
(11.6)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ   
           (11.6.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (11.6.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (11.6.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(11.7)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
(11.8)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ 
หรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  
ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
(11.9)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(11.10)  การผลิตกระดาษทราย 
(11.11)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
(11.12)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  
หิน  หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  6  (3) 
กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
(12.1)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง   
สารออกซิไดซ  สารตัวทําละลาย 
(12.2)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
           (12.2.1)  การผลิต  การบรรจุ  การขนสง 
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            (12.2.2)  การสะสม 
                         (1)  สะสมไมเกิน  500  ลิตร 
                         (2)  สะสมไมเกิน  500  ลิตร  แตไมเกิน  2,000  ลิตร 
                         (3)  สะสมเกิน  2,000  ลิตร 
(12.3)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสง  น้ํามันปโตรเลียม 
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   
           (12.3.1)  การผลิต  การขนสง 
           (12.3.2)  การสะสม 
                         (1)  น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทท่ี  2 
                         (2)  น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทท่ี  3   
(12.4)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
(12.5)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (7.1) 
           (12.5.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (12.5.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (12.5.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(12.6)  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก 
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
           (12.6.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (12.6.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (12.6.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(12.7)  การโม  การบดชัน 
           (12.7.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
           (12.7.2)  โดยใชเครื่องจักร 
(12.8)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(12.9)  การผลิต  การลางฟลม  รูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 
           (12.๙.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (12.๙.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (12.๙.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(12.10)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(12.11)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(12.12)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(12.13)  การผลิตน้ําแข็งแหง 
(12.14)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี 
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
(12.15)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(12.16)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  สารกําจัดศัตรูพืช 
หรือพาหะนําโรค 
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(12.17)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
             (12.๑๗.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
             (12.๑๗.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร   
แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
             (12.๑๗..3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
กิจการอ่ืน ๆ   
(13.1)  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
           (13.1.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (13.1.2)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร   
(13.2)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา   
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 
           (13.1.1)  การซอม 
           (13.1.2)  การผลิต   
(13.3)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(13.4)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 
(13.5)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือชดใช  หรือเหลือใช  
เชน  ขวดแกว  พลาสติก 
           (13.5.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
           (13.5.2)  พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (13.5.3)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(13.6)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 
           (13.6.1)  พ้ืนท่ีไมเกิน  200  ตารางเมตร 
           (13.6.2)  พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
(13.7)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม  
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
           (13.7.1)  โดยไมใชเครื่องจักร 
           (13.7.2)  โดยใชเครื่องจักร 
(13.8)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
(13.9)  การกอสราง 
           (13.๙.1)  การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัย  อาคารชั้นเดียว 
                         (1)  พ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน  100  ตารางเมตร 
                         (2)  เกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  150  ตารางเมตร 
                         (3)  เกิน  150  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
                         (4)  เกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  250  ตารางเมตร 
                         (5)  เกิน  250  ตารางเมตร  แตไมเกิน  300  ตารางเมตร 
                         (6)  เกิน  300  ตารางเมตร  แตไมเกิน  350  ตารางเมตร 
                         (7)  เกิน  350  ตารางเมตร  แตไมเกิน  400  ตารางเมตร 
                         (8)  เกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 
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                       (9)  เกิน  500  ตารางเมตร  แตไมเกิน  750  ตารางเมตร 
                     (10)  เกิน  750  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,000  ตารางเมตร 
                     (11)  เกิน  1,000  ตารางเมตร 
         (13.๙.2)  การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัยเกินกวาหนึ่งชั้น 
                       (1)  พ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน  100  ตารางเมตร 
                       (2)  เกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  150  ตารางเมตร 
                       (3)  เกิน  150  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
                       (4)  เกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  250  ตารางเมตร 
                       (5)  เกิน  250  ตารางเมตร  แตไมเกิน  300  ตารางเมตร 
                       (6)  เกิน  300  ตารางเมตร  แตไมเกิน  350  ตารางเมตร 
                       (7)  เกิน  350  ตารางเมตร  แตไมเกิน  400  ตารางเมตร 
                       (8)  เกิน  400  ตารางเมตร  แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 
                       (9)  เกิน  500  ตารางเมตร  แตไมเกิน  750  ตารางเมตร 
                     (10)  เกิน  750  ตารางเมตร  แตไมเกิน  1,000  ตารางเมตร 
                     (11)  เกิน  1,000  ตารางเมตร   
          (13.9.3)  การกอสรางอาคารพาณิชย  สํานักงาน  ตึกแถว   
อพารทเมนท  แมนชั่น  บานพักอาศัยรวม  คอนโดมิเนียม  โรงพยาบาล   
หางสรรพสินคา  โรงมหรสพ  ลานสเกต  หรืออาคารท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
                       (1)  อาคารพาณิชย  หองแถว  ตึกแถว  จาํนวน  1  ชัน้ 
                             (1.1)  อาคารชั้นเดียว  1  หลัง   
                             (1.2)  อาคารชั้นเดียวตั้งแต  2  คูหา   
แตไมเกิน  5  คูหา 
                             (1.3)  อาคารชั้นเดียวตั้งแต  5  คูหา   
แตไมเกิน  10  คูหา   
                             (1.4)  อาคารชั้นเดียวตั้งแต  10  คูหา   
แตไมเกิน  20  คูหา 
                             (1.5)  อาคารชั้นเดียวตั้งแต  20  คูหา   
แตไมเกิน  50  คูหา 
                             (1.6)  อาคารชั้นเดียวเกิน  50  คูหา 
                       (2)  อาคารพาณิชย  หองแถว  ตึกแถว  เกินกวาหนึ่งชั้น 
                             (2.1)  อาคาร  1  หลัง   
                             (2.2)  อาคารตั้งแต  2  คูหา  แตไมเกิน  5  คูหา 
                             (2.3)  อาคารตั้งแต  5  คูหา  แตไมเกิน  10  คูหา   
                             (2.4)  อาคารตั้งแต  10  คูหา  แตไมเกิน  20  คูหา 
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