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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
เร่ือง  เหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนอันสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวาดวยเหตุรําคาญและกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบดวยมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ที่  ๙/๒๑๓๘  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๓๘  เร่ือง  กิจการที่เปนอันตราย 
ตอสุขภาพ  รวมทั้งกฎกระทรวง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวงและนายอําเภอเกษตรวิสัย  จึงตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง   
เร่ือง  เหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ไดปดประกาศไวโดยเปดเผย  ฯ   
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

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

อยางอื่น  ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ขอ ๔ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

หรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 
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(๑) แหลงน้ํา  ทางระบายน้ํา  ที่อาบน้ํา  สวมหรือที่ใสมูลหรือเถา  หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยูในทําเล 
ไมเหมาะสม  สกปรก  มีการสั่งสมหรือหมักหมมสิ่งของ  มีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็น   
หรือละอองเปนพิษ  หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค  หรือกอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด  หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

(๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว  โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ 
ระบายน้ํา  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็น
หรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๔) การกระทําใด ๆ  อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น  แสง  รังสี  เสียง  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  ความสั่น 
สะเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใดเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๕) เหตุอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยประกาศ  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
หนองแวง 

ขอ ๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยประกาศในที่หรือสาธารณะหรือสถานที่เอกชน   
รวมทั้งระงับเหตุรําคาญดวย  ตลอดทั้งการดูแล  ปรับปรุง  บํารุงรักษาบรรดาถนน  ทางบก  ทางน้ํา   
รางระบายน้ํา  คู  คลองและสถานที่ตาง ๆ   ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ  ในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น 
มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเพื่อระงับ  กําจัด  และควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ 

ขอ ๖ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในที่หรือทางสาธารณะใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
ออกคําส่ังเปนหนังสือซ่ึงเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอใหเกิดรําคาญนั้น  ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญ
ภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําส่ัง  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือ
ปองกันเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต  
หรือระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง  และเหตุรําคาญที่เกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายที่รายแรงตอสุขภาพ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ระงับเหตุรําคาญนั้น  และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นข้ึนอีก   
โดยบุคคลซ่ึงเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  ตองเปนผูเสียคาใชจาย
สําหรับการจัดการนั้น 
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ขอ ๗ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในสถานที่ของเอกชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
ออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น  ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร
ตามที่ระบุไวในคําส่ัง  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น  ก็สมควรกําหนด
วิธีการเพื่อปองกันมิใหเหตุรําคาญเกิดข้ึนในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้น  และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีก  
และถาจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีก  และถาเหตุรําคาญเกิดข้ึนจากการกระทําการละเลย  
หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น  เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาว 
ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ในกรณีปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดข้ึนในสถานที่ เอกชน   อาจเกิด
อันตรายรายแรงตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําส่ังเปนหนงัสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใด
ใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน  จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญ
นั้นแลวก็ได 

ขอ ๘ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขต 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

  ๘.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 
   (๑) การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
   (๒) การเลี่ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม 
   (๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ
คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๘.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวหรือผลิตภัณฑ 
   (๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๒) การฟอกหนัง  การขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก 
   (๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังไมไดฟอก 
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   (๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
   (๕) การประดิษฐเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑตาง ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตวหนังสัตว  ขนสัตว  และสวนอื่น ๆ  ของสัตว 
   (๖) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ

กระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว 
  ๘.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เคร่ืองด่ืม  น้ําด่ืม 
   (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม   
   (๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเกี้ยว  ซีอิ้ว  หอยดองหรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๔) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว 

พืชยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๕) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูต้ัง  ยกเวนใน 

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๖) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเต๋ียว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 
   (๗) การผลิตแบะแซ 
   (๘) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๙) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขามเปยะ 
   (๑๐) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการ 

ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑๑) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองด่ืมชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปองขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑๒) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
   (๑๓) การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานม 

   (๑๔) การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 
   (๑๕) การผลิตลูกชิ้นดวยเคร่ืองจักร 
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   (๑๖) การผลิตผงชูรส 
   (๑๗) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
   (๑๘) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑๙) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๒๐) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  และอื่นๆที่คลายคลึงกัน 
   (๒๑) การประกอบกิจการหองเย็นและการแชแข็งอาหาร 
   (๒๒) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร  และ 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๒๓) การเก็บ  การถนอมอาหาร  ดวยเคร่ืองจักรที่มีกําลังต้ังแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 
  ๘.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลา 
   (๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเคร่ืองจักร 
   (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางตาง ๆ 
   (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
   (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
   (๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลาง 
  ๘.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
   (๒) การลาง  การอบ  การลม  การสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเคร่ืองจักร 
   (๔) การผลิตขาวดวยเคร่ืองจักร 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร 
   (๗) การผลิตการสะสมปุย 
   (๘) การผลิตใยมะพราว  หรือวัสดุคลายคลึงดวยเคร่ืองจักร 
   (๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 
   (๑๐) รถเก่ียวนวดขาว   
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  ๘.๖ กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
   (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ
   (๒) การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๑) 
   (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ดวยเคร่ืองจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกจิการใน  (๑) 
   (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิเกิลหรือ 

โลหะอื่นใดยกเวนกิจการใน  (๑) 
   (๕) การขัด  การลางโลหะดวยเคร่ืองจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๑) 
   (๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดหรือลางแร 
  ๘.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนตหรือเครื่องจักรกล 
   (๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปรับแตง  การปะผุ   การพนสี   

การพนสารกันสนิมยานยนต   
   (๒) การต้ังศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
   (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  ดังกลาว 
   (๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
   (๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
   (๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
   (๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัช 
  ๘.๘ กิจการเกี่ยวกับไม 
   (๑) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือ 

การตัดไมดวยเคร่ืองจักร 

   (๒) การประดิษฐ  ไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเคร่ืองจักร  หรือการพน  การทาสาร 

เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมและหวาย 

   (๓) การอบไม 
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   (๔) การผลิตธูปดวยเคร่ืองจักร 

   (๕) การประดิษฐส่ิงของ  เคร่ืองใช  เคร่ืองเขียนดวยกระดาษ 

   (๖) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๗) การเผาถานหรือการสุสมถาน 

  ๘.๙ กิจการเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

   (๓) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๔) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๖) การจัดใหมีการแสดงดนตรี   เตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโก เทค  หรือ   

การแสดงอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน 

   (๗) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๘) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาเวชกรรม 

   (๙) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงค  การบริหารรางกาย  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนการใหบริการดังกลาวใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๑๐) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๑๑) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข   

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 
  ๘.๑๐ กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ 
   (๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเคร่ืองจักรหรือการทอผาดวย 

ก่ีกระตุกต้ังแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
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   (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 
   (๓) การปนฝายหรือนุนดวยเคร่ืองจักร 
   (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงอื่น ๆ  ดวยเคร่ืองจักร 
   (๕) การเย็บผาดวยเคร่ืองจักรต้ังแต  ๕  เคร่ืองข้ึนไป 
   (๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทอตาง ๆ   
   (๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร 
   (๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 
  ๘.๑๑ กิจการเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๑) การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๒) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๓) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจํา  หรือวัสดุที่คลายคลึง 
   (๔) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ   
   (๕) การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาปูน 
   (๖) การผลิต  ผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรกผาคลัช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
   (๗) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
   (๘) การผลิตกระดาษทราย 
   (๙) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
  ๘.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
   (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดส   

หรือสารตัวทําละลาย 
   (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาช 
   (๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง  ๆ   
   (๔) การพนสี  ยกเวนกิจการในขอ  ๗  (๑) 
   (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยดเบเกอรไลท 

หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๖) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
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   (๗) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
   (๘) การเคลือบ  การชุมวัสดุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 
   (๙) การผลิต  การชุบวัสดุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 
   (๑๐) การผลิต  การบรรจุสารเคมดัีบเพลิง 
   (๑๑) การผลิต  การสะสม  การขนดอกไมเพลิงหรือสารเคมี 
   (๑๒) การผลิตแชลเล็คหรือสารเคลือบเงา 
   (๑๓) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ  พาหนะนําโรค 
   (๑๔) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
  ๘.๑๓ กิจการอื่น  ๆ   
   (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเคร่ืองจักร 
   (๒) การผลิตการซอมเคร่ืองอีเลคทรอนิกส  เคร่ืองไฟฟา  อุปกรณอีเลคทรอนิกส 

อุปกรณไฟฟา 
   (๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
   (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
   (๘) การพิมพสีหรือวัตถุที่ไมใชส่ิงทอ 
   (๙) การกอสราง 

ขอ ๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน  นับต้ังแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิให 
ผูดําเนินการตามกิจการที่ระบุไวในขอ  ๘  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  ในลักษณะที่เปนการคา   
ยกเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซ่ึงตองควบคุม 

ตามขอบัญญัติตําบลนี้  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ.1  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง   ๆ  

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงกําหนด 
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ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซ่ึงตองควบคุมตาม

ขอบัญญัติตําบลนี้  ตองปฏิบัติรวมทั้งกําหนดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้น  ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไข

อันเกี่ยวของดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่นั้น  ตองต้ังอยู ในทําเลที่มีรางระบายน้ํ ารับน้ํ าโสโครกไดอย างเหมาะสม   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมร่ัว  ระบายน้ํา 

ไดสะดวก 

(๓) การระบายน้ําตองไมเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูที่อาศัยอยูใกลเคียง 

(๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานที่ ใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัตถุถาวร   

เพื่อปองกันมิใหน้ําซึม  ร่ัวไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ํา  ไขมัน   

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเคร่ืองระบายน้ํา  เคร่ืองปองกันกลิ่น  ไอเสีย  ความสะเทือน  

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาว 

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวนําโรค 

(๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ 

(๘) ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูล  อันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

(๙) ตองจัดใหมีสวมอันถูกสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

และตองต้ังอยูในทําเลที่เหมาะสม   รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตวที่ขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณะสุขและคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง  ระเบียบ  ขอบังคับและประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
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ขอ ๑๒ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวา  ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน
ตามความในขอ  ๗  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพพลานามัยของประชาชน  
ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.2 

ขอ ๑๓ ผูได รับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 
ทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบหาวัน  นับต้ังแตที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น 
หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  ซ่ึงกําหนดใหควบคุมขอบัญญัตินี้  จะตอง 
ปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ตองรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอถาวัตถุ 
แหงการคานั้นจักใหเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  และสัตวพาหนะนําโรค 

(๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่เพาะพันธุ
แมลงและสัตวพาหนะนําโรคได  จะตองมีการกําจัดมลูฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๓) ถาจะเปลี่ยนแปลง  แกไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 
(๔) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับแตงต้ังจากเจา

พนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  ตลอดจนวิธีประกอบการนั้นไดในเวลาอัน
สมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ัง
ของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ขอ ๑๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเง่ือนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาต  
ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ ๑๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา
ซ่ึงกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียวกัน  
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตละประเภท  ประเภทอื่นใหเรียกเก็บ 
เพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๑๗ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
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ขอ ๑๘ การตออายุใบอนุญาตจะยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  กอ.๓  กอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  เมื่อย่ืนคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  จะตองชําระคาปรับ

เพิ่มข้ึนอีกรอยละย่ีสิบ  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๑๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองขอเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.4 

ขอ ๒๐ หากผูรับใบอนุญาตประสงคที่จะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคํารองขอเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.4 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหาย  ในสาระสําคัญ   

ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.๔  ภายในสิบหาวัน  

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๒ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.2  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย 

(๒) ใหใชบันทึกใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกดานหลังตนข้ัวใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๓ ผู รับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ขอ ๒๔ ใหใชแบบพิมพตาง  ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.1 
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(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.2 
(๓) คําขอตออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.3 
(๔) คําขออนุญาตตาง  ๆ  ใหใชแบบ  กอ.4 
ขอ ๒๕ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  ซ่ึงกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้   

ไมปฏิบัติหรือปฏิบติัไมถูกตองตามขอบัญญัติตําบลนี้  หรือเง่ือนไขโดยเฉพาะที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น   
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองคร้ัง   และมีเหตุที่จะถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๙  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๑  หรือขอ  ๑๔  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓   
แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๑  มีความผิดตามมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติ 
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๑  หรือขอ  ๒๓  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   
แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ริบใบอนุญาต  ผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกพักใบอนุญาตตามขอ  ๒๕  มีความผิด
ตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๑ บรรดาใบอนุญาตการคา  ซ่ึงเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ  ซ่ึงได
ออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้  ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุในใบอนุญาตนั้น   

ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมศรี  โยธาจันทร 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 



 

 
บัญชอีัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนญุาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
ลําดับ
ท่ี 

ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม  

หมายเหตุ บาท สตางค 
 เฉพาะกิจการตาง ๆ ท่ีทําเพื่อการคา    

1 การเล้ียงมา  โค  กระบือ 
 ก.  เกินกวา  60  ตัว 
 ข.  ตั้งแต  51-60  ตัว 
        ค.  ตั้งแต  30-50  ตัว 

500
400
100

 
- 
- 
- 

 

2 การล้ียงสุกร   

  ก.  จํานวน  10-100  ตัว 100 -  
  ข.  จํานวน  ตั้งแต  101  ตัวขึน้ไป 200 -  
3 การเล้ียงหาน  เปด  ไก    

  ก.  เกินกวา  1,000  ตัว 200 -  
  ข.  ตั้งแต  301 - 1,000  ตัว 100 -  
  ค.  ตั้งแต  100 - 300  ตัว 50 -  
4 การเล้ียงแพะ  แกะ    
         ก.   เกินกวา  40  ตัว      300 -  
         ข.  ตั้งแต  21- 40  ตัว 200 -  
         ค.  ตั้งแต  5 – 20  ตัว 100 -  
5 การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  การรดีเอาน้ํานม    
         ก.  เกินกวา  20  ตัว 150 -  
         ข.  ตั้งแต  11 -  20  ตัว 100 -  
         ค.  ตั้งแต  5 – 10  ตัว 50 -  
6 การเล้ียงจระเข    
         ก.  เกินกวา  200  ตัว 700 -  
         ข.  ตั้งแต  51 -  200  ตัว 500 -  
         ค.  ตั้งแต  31 – 50  ตัว 300 -  
         ง.  ตั้งแต  16 -  30  ตัว 100 -  
         จ.  ตั้งแต  1 – 15  ตัว 50 -  
7 การทําเนยเทียม 100 -  
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ลําดับ
ท่ี 

ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม  

หมายเหตุ บาท สตางค 
8 การฆาหาน  เปด  ไก (ยกเวนการฆาในภัตตาคารในโรงแรม

หรือรานขาวแกง  เพ่ือปรุงอาหารในนั้นหรือการฆาเพื่อปรุง
อาหาร  เรขายดวยตนเอง) 

   

         ก.  ตั้งเปนโรงงาน 1,000 -  
         ข.  ไมตั้งเปนโรงงาน 100 -  
9 การฟอกหนังสัตว 300 -  
10 การสะสมเขาสัตว  กระดกูสัตวขนสัตวท่ียังมิไดฟอกการ

ยอมท่ีทําใหเกิดกล่ินเหม็น 
200 -  

11 การทํากระป  น้ําปลา  น้ําเคย  ไตปลา  เตาเกี้ยว  ซีอ้ิว หอย
ดอง 

   

         ก.  ตั้งเปนโรงงาน 800 -  
         ข.  ไมตั้งเปนโรงงาน 100 -  

12 การทํา  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา    
         ก.  เกินกวา  30  ก.ก. 300 -  
         ข.  ตั้งแต  101 – 300  ก.ก. 200 -  
         ค.  ตั้งแต  50 - 100  ก.ก 100 -  

13 การทําและการตากปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  เปดเค็ม  หนังหมู  กุง
แหง  การเคี่ยวน้ํามันกุง   

100 -  

14 การนึ่งปลา  การตมปลาซ่ึงใชแทนการนึ่ง (ยกเวนการนึ่ง
หรือตมในภตัตาคาร  โรงแรม  หรือรานขาวแกง  เพ่ือ
ปรับปรุงอาหารในนั้น  และการนึ่งหรือการตมเพื่อปรุง
อาหารแรขายดวยตนเอง) 

100 -  

15 การทําสบู 800 -  
16 การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว    
         ก.  ตั้งเปนโรงงาน 800 -  
         ข.  ไมตั้งเปนโรงงาน 100 -  

17 การรีดเอาน้ํามัน    
         ก.  ตั้งเปนโรงงาน 800 -  
         ข.  ไมตั้งเปนโรงงาน 100 -  

18 การเคี่ยวน้ํามัน  การทํากุนเชียง  หมูตั้ง 200 -  
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ลําดับ
ท่ี 

ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม  

หมายเหตุ บาท สตางค 
19 การทําเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  วุนเสน  เกี๊ยมอ๋ี    
         ก.  การทําเสนหมี่ กวยเตี๋ยว  วุนเสน  เกี๊ยมอ๋ี  150 -  
         ข.  การทําเตาหู 80 -  
         ค.  การทําขนมจนี 100 -  

20 การทําแบะแช 100 -  
21 การลาง  การรวม  การสะสมยางดิบ 400 -  
22 การทําอาหารบรรจกุระปอง  ขวดหรือภาชนะ    
         ก.  ใชเครื่องจักรกล 1,000 -  
         ข.  ไมใชเครื่องจักรกล 100 -  

23 การทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จับอับ    
         ก.  การทําขนมปงสด 100 -  
         ข.  การทําจับอับ 200 -  

24 การทําน้ําอัดลม    
         ก.  ใชเครื่องจักรกล 1,000 -  
         ข.  ไมใชเครื่องจักรกล 100 -  

25 การทําน้ําตาล    
         ก.  การทําน้ําตาลทราย 1,000 -  
         ข.  การทําน้ําตาลอ่ืน ๆ 100 -  

26 การทําน้ํานมขน    
         -  ท่ีตั้งเปนโรงงาน 1,000 -  

27 การทําแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  และการทําแปงอ่ืนๆ 
ในทํานองเดียวกนั 

   

         -  ท่ีตั้งเปนโรงงาน 1,000 -  
28 การสีขาว    
         ก.  40  แรงมาขึน้ไป 1,000 -  
         ข.  21 – 40  แรงมา 600 -  
         ค.  11 – 20  แรงมา 300 -  
         ง.   5 - 11    แรงมา 100 -  
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ลําดับ
ท่ี 

ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม  

หมายเหตุ บาท สตางค 
29 การตมกล่ันแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  และน้ําสมสายชู    
         ก.  การตมกล่ันแอลกอฮอล  สุรา  เบียร 1,000 -  
         ข.  การตมกล่ันน้ําสมสายชู 300 -  

30 การทําไมขดีไฟ 1,000 -  
31 การทําเชลแล็ค 1,000 -  
32 การทําภาชนะดินเผา 100 -  
33 การทํามวนยาสูบ    
         ก.  มวนยาสูบดวยเครื่อง 1,000 -  
         ข.  มวนยาสูบดวยแรงงานคน 100 -  

34 การทํากระดาษทราย 600 -  
35 การทําธูปโดยใชเครื่องจกัร 600 -  
36 การปนฝายหรือนุนโดยใชเครื่องจักร 600 -  
37 การประดิษฐของเครื่องใชดวยกระดกูสัตว เขาสัตว หนัง

สัตว  ขนสัตวและยาง 
   

         ก.  การประดษิฐของเครื่องใชดวยกระดูกสัตว เขาสัตว 100 -  
         ข.  การประดษิฐของเครื่องใชดวยหนังสัตว ขนสัตว

และยาง 
200 -  

38 การสะสมหนังสัตวชนดิแผนท่ีฟอกหนังแลว 200   
39 การสะสมถาน 50   
40 การเล่ือยไมและซอยไม 200   
41 การหลวม หลอ  ตี  กลึง  ถลุงแร  แกว  และโลหะทุกชนดิ 200   
42 การเชื่อมและประสานโลหะดวยแกส ไฟฟาหรือเครื่องจกัร 300   
43 การตอ  ประกอบหรือซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต รถยนต 

เรือยนต  เรือกลไฟ 
   

         ก.  อูท่ีมีเครื่องกลึง 600 -  
         ข.  อูท่ีไมมีเครื่องกลึง 300 -  

44 การลาง  อัด  ฉีด  รถยนต 100 -  
45 การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกัว่  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม     

นิเกิล  หรือโลหะอ่ืน 
800 -  

46 การขดัโลหะดวยเครื่องจกัร 400 -  
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ลําดับ
ท่ี 

ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม  

หมายเหตุ บาท สตางค 
47 การอัด  เจาะ  รดีโลหะดวยเครื่องจกัร 400 -  
48 การโม  บดยาดวยเครื่องจกัร 400 -  
49 การประดิษฐไมหรืองา  เปนส่ิงของตาง ๆ ดวยเครื่องจกัร 400 -  
50 การไส  เจาะ  ขดุรอง  ทําติ้ว  และตดัไมดวยเครื่องจกัร 1,000 -  
51 การทําโลหะเปนภาชนะหรือเครื่องใชตาง ๆ     
         ก.  ตั้งเปนโรงงาน 800 -  
         ข.  ไมตั้งเปนโรงงาน 100 -  

52 การพิมพหนังสือดวยเครื่องจกัร 600 -  
53 การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใชและเครื่องเขียนดวยกระดาษ 200 -  
54 การพนสี 200 -  
55 การกรอดวย  ทอผา    
         ก.  ดวยเครื่องจกัร 1,000 -  
         ข.  ดวยกีก่ระตกุ  ตั้งแต  5  กี่ขึน้ไป 200 -  

56 การทํายากันยุงชนดิมีควัน 600 -  
57 การทอกระสอบดวยเครื่องจกัร 1,000 -  
58 การสะสมปอหรือปาน    
         ก.  เกินกวา  20  ตัน 800 -  
         ข.  ตั้งแต  10 – 20  ตัน 500 -  
         ค.  ไมเกิน  10  ตัน 200 -  

59 การทํากระดาษตาง ๆ     
         ก.  ตั้งเปนโรงงาน 1,000 -  
         ข.  ไมตั้งเปนโรงงาน 50 -  

60 การทําส่ิงของเครื่องใชดวยวัตถุซีเมนตหรือวัตถุคลายคลึง    
         ก.  มีเครื่องผสม 300 -  
         ข.  ไมมีเครื่องผสม 100 -  

61 การทําลูกช้ินดวยเครื่องจักร 200 -  
62 การทํากาว 100 -  
63 การประดิษฐของใชดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลโลลอยด 

เบเกอรไลท  หรือวัตถุคลายคลึง 
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ลําดับ
ท่ี 

ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม  

หมายเหตุ บาท สตางค 
         ก.  ตั้งเปนโรงงาน 1,000 -  
         ข.  ไมตั้งเปนโรงงาน 100 -  

64 การทอเส่ือ  พรม  และส่ิงทออ่ืน ๆ 100 -  
65 การทํา  การบรรจุ  การสะสมยาฆาแมลง 800 -  
66 การทําผงชูรส 1,000 -  
67 การสะสมอาหารสัตว     
         ก.  ประเภทขายสง 200 -  
         ข.  ประเภทขายปลีก 100 -  

68 การขดั  กะเทาะ  ลดเมล็ดพืช 100 -  
69 การโม  บดอัด 100   
70 การทําบรรจุเครื่องสําอาง  และยาสีฟน 400   
71 การปะ  เช่ือมยาง    
         ก.  ยางรถยนตหรือยางรถยนตอ่ืนๆ ท่ีเดินดวย

เครื่องจักร 
200 -  

         ข.  ยางรถจักรยานยนต 25 -  
72 การทํา  การบรรจยุารักษาโรค  ยารกัษาสัตว    
 ก. ไมตั้งเปนโรงงาน 200 -  
          ข.  แผนปจจุบัน 1,000 -  

73 การทําสีและน้ํามีนผสมสี    
 ก. ไมตั้งเปนโรงงาน 1,000 -  
          ข.  แผนปจจุบัน 200 -  

74 การทําสําลี 100 -  
75 การสะสมปุย    
         ก.  ประเภทขายสง 200 -  
         ข.  ประเภทขายปลีก 100 -  

76 การทํา  ซอม  การอัดแบตเตอรี ่    
 ก. การทําแบตเตอรี่รอนและแหง 1,000 -  
          ข.  การซอมและอัดแบตเตอรี่น้ํา และแหง 100 -  

77 การเย็บผาดวยจกัรเย็บผาเกิน  5  เครื่อง 200 -  
78 การทําน้ํากรด 600 -  
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ลําดับ
ท่ี 

ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม  

หมายเหตุ บาท สตางค 
79 การทําน้ํากล่ัน  น้ําบรโิภค  และเครื่องดื่มชนิดตางๆ 1,000 -  
80 การทํา การสะสมแกส    
         ก.  ปมแกส 1,000 -  
         ข.  ประเภทขายสง 300 -  
         ค.  ประเภทขายปลีก 100 -  

81 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 1,000 -  
82 การประกอบกิจการโรงแรม 600 -  
83 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 600 -  
84 การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง    
         ก.  ปมน้ํามัน 1,000 -  
         ข.  ประเภทขายสง 400 -  
         ค.  ประเภทขายปลีก 200 -  

85 การสะสมซีเมนตและวัตถุคลายคลึง    
         ก.  ประเภทขายสง 200 -  
         ข.  ประเภทขายปลีก 100 -  

86 การทําหลอดกาแฟ 200 -  
87 การอบไม 1,000 -  
88 การซอมเครื่องอิเลคโทรนิค 100 -  
89 การลางฟลมถายรูปและฟลมภาพยนตร 100 -  
90 การพิมพลวดลายผาและส่ิงอ่ืนๆ 600 -  
91 การทําเครื่องประดิษฐผาเย็นและส่ิงท่ีคลายกันท่ีไมบรรจุ

หรือบรรจุในกลองหรือซอง 
   

         ก.  ตั้งเปนโรงงาน 1,000 -  
         ข.  ไมตั้งเปนโรงงาน 100 -  

92 การตัดโลหะโดยใชไฟฟา แกสหรือเครื่องจกัร 600 -  
93 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุคลายคลึง 200 -  
94 การเล่ือย ตัด หรือประดษิฐหินเปนส่ิงของตางๆ 200 -  
95 การประดิษฐกระจก 100 -  
96 

 

การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลโลลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

100 -  
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ลําดับ
ท่ี 

ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม  

หมายเหตุ บาท สตางค 
97 การทํา โม บด หลอม หลอพลาสติก เซลโลลอยด เบเกอร

ไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
100 -  

98 การอัดผาเบรค ผาคลัช 50 -  
99 การสะสม แยก คดัเลือกหรือลางแร 200 -  
100 การทําหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 600 -  
101 การทําน้ําแข็ง 1,000 -  
102 การทําชอรค ปูนปาสเตอร 200 -  
103 การซักรดี อัดกลีบ กัดสีผา โดยใชเครื่องจกัร 200 -  
104 การทําใยมะพราวหรือวัตถุท่ีคลายคลึงดวยเครื่องจกัร 200 -  
105 การทําเทียน  เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 200   
106 การพิมพแบบ พิมพเขียว 200 -  
107 การเก็บ  ถนอมอาหาร โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต     5  

แรงมาขึ้นไป 
200 -  

108 การทํา บรรจุใบชาแหง ชาผง 200 -  
109 การทําไอศครีม     

         ก.  ตั้งเปนโรงงาน 1,000 -  
         ข.  ไมตั้งเปนโรงงาน 100 -  

110 การทําบะหมี่  มักกะโรน ี  -  
         ก.  ตั้งเปนโรงงาน 1,000 -  
         ข.  ไมตั้งเปนโรงงาน 100 -  

111 การสะสมถานโคก 3,000 -  
112 การจัดใหมีการเตนรํา รําวง  รองแง็ง  หรือการแสดงอ่ืนใน

ทํานองเดียวกนัซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
1,000 -  

113 การจัดตั้งสระวายน้ําหรือภารกิจอ่ืนในทํานองเดียวกนั 3,000   
114 การแตงผม 100 -  
115 การขดุเจาะบอบาดาล  -  

 -  เครื่องขุดเจาะบอบาดาลขนาด 9-11  แรงมา 300 -  
116 การเกี่ยวนวดขาว  -  

         ก.  รถเกี่ยวนวดขาว  หนาตักกวาง  2  เมตร ขึน้ไป 1,000 -  
         ข.  รถเกี่ยวนวดขาว  หนาตักกวางต่ํากวา  2  เมตร 500 -  
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