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หลักกำร 

 
 

  จากการใช้ทรัพยากรจ านวนมากเพ่ือการด ารงชีพของมนุษย์  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ก่อให้เกิด
มลพิษ  และน ามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ  และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์จากกระบวนการผลิต  ด้วยเหตุนี้
การบังคับให้การประกอบกิจการต่าง ๆ  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาการ          เพ่ือต้องการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์  จึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับสังคม  ซึ่งก็คือ
การควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง  หมายรวมทั้งผู้ประกอบกิจการ  คนงานและประชาชนในการ
น าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสม  และการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ถูกต้องได้มาตรฐานทาง
วิชาการ  มาตรการด้านกฎหมาย  โดยเฉพาะหมวด  ๗  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

เหตุผล 

 
 

  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องการควบคุม     
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จึงจ าเป็นต้องตรา
เป็นข้อบัญญัตินี้ขึ้น 
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  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ.  
๒๕46  ประกอบกับมาตรา 5 มาตรา 31   แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง และนายอ าเภอบ้านหมอ  จึง
ตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 
 
 

  ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  เรื่อง  การควบคุม
กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕60” 

 

  ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง แล้วสิบห้าวัน 

 

  ข้อ  3  บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  “การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการที่
ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 6 ปี 
  “ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบการ
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

 

  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 

  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

                  “มลพิษทางน้ า”  หมายความว่า  สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “สัตว์น้ า”  หมายความว่า  สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ าเป็นปกติ สัตว์จ าพวกสะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์ที่
อาศัยอยู่ในบริเวณน้ าท่วมถึง สัตว์ที่มีการด ารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ าหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ า เช่น ปลา กุ้ง ปู 
หอย เต่า ตะพาบน้ า จระเข ้
 
  ข้อ  5  ให้กิจการประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุม  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

 

  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
   (๑)  การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
   (2)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 
   (3)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม    
 

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์  และผลิตภัณฑ์ 
   (๑)  การฆ่า หรือช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด   
   (2)  การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
   (3)  การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (4)  การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
   (5)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน
สัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
   (6)  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  
หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
   (7)  การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
 

  ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ
ขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ   น้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ    เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  
น้ าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ   
   (๒)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน 
   (๓)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  
เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
   (4)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้ง
เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
   (5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้งย่าง เผาหรือโดยวิธีอ่ืน 
   (6)  การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ     

   (7) การผลิตไอศกรีม  
   (8)  การผลิต สะสม หรือบรรจุลูกชิ้น 
   (9)  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึง 
   (10) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี้ยะ ขนมอบอื่นๆ 
   (11) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 
   (12) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนย
เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (13) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (14) การผลิต สะสม หรือบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
   (15) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าว
หมาก น้ าตาลเมา 
   (16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
   (17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
   (18) การผลิต สะสม หรือบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
   (19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 
   (21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (22) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (23) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
  4.  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
   (1)  การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
   (2)  การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางรวมทั้งสบู่ ที่ใช้กับ
ร่างกาย 
   (3)  การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
   (4)  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
   (5)  การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ 
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  5.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   (1)  การผลิต สะสม หรือบรรจุน้ ามันจากพืช 
   (2)  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
   (3)  การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืนๆใน
ท านองเดียวกัน    
                              (4)  การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
   (5)  การขัด  การกะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   
   (6)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
   (7)  การผลิตยาสูบ 
   (8)  การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (9)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
 

  6.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   (๑)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าช  
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 6 (1) 
   (2)  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือ
แร่ 
   (3)  การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 6 (1)     

  7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
   (๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๒)  การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ  หรือ
จ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องจักรกลดังกล่าวด้วย 
   (๔)  การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๕)  การผลิต สะสะม จ าหน่าย ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
   (๖)  การจ าหน่าย ซ่อม ปะ  เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
   (๗)  การผลิต ซ่อม ประกอบ อัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
   (8) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน
ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
   (9)  การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
 

  8.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๑)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๒)  การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จาก
ไม ้หวาย ชานอ้อย 
   (3)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (4)  การอบไม ้
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   (5)  การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
   (6)  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
   (7)  การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ  

(8)  การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน     
 

  9.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
   (๑)  การประกอบการกิจการหอพัก    อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  หรือ
กิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
   (๒)  การจัดให้มีการมหรสพ การแสดงดนตรี    เต้นร า  ร าวง รองแง็ง  ดิสโก้เทก  คาราโอ
เกะ หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 
   (๓)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (4) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (5) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (6) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
   (7) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 
9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (8) การประกอบกิจการโรงแรมสถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
   (9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน 9(1) 
   (10) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกัน 
   (11) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
   (12) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
   (13) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
   (14) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (15) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม 
   (16) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (17) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงดูและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
   (18) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (19) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
    (20) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (21) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่
ได้รับใบอนุญาตใน9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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  10.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (๑)  การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร   

(๒)  การซัก  อบ  รีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๓)  การย้อม  ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

(4) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ 
   (5) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   (6) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
   (7) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
   (8) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
 
  11.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (1) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (2) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือ
ย่อย ด้วยเครื่องจักร  
   (3) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (4) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
   (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุคล้ายคลึง 
   (6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
   (7) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
   (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
   (11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใดยกเว้น
กิจการที่ได้รับอนุญาตใน 6(5) 
        
 

  ๑2.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
   (๑)  การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนส่งก๊าช 
   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
   (3)  การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน 6 (1) 
   (4)  การโม่  สะสม หรือบดชัน 
   (5)  การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
   (6)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 
   (7)  การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท าลาย 
   (8)  การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม 
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   (9)  การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
   (10) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์
ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (11) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (12) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (13) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (14) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (15) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
   (16) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
   (17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
  ๑3.  กิจการอื่น ๆ 
   (๑)  การผลิต  ซ่อมเครื่องอีเลคโทรนิคส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์  อุปกรณ์
ไฟฟ้า 
   (๒)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
   (๓)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๔)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๕)  การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
   (6) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
   (7) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
   (8) การผลิต สิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   (9) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (10) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (11) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่
   (12) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา 
 
 

  ข้อ  6  ผู้ประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมี
การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย
แล้วแต่กรณี 
 

  ข้อ  7  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ในกรณี
ที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุร าคาญด้วย 

 
 

  ข้อ  8  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอนุญาตได้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมี 
ป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อมี
ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(3) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่
ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

 
 

  ข้อ  9  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ 
   (๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลซึ่งจะท ารางระบายน้ า รับน้ าเสียไปให้พ้นจากที่นั้น
โดยสะดวก 
   (๒)  ต้องจัดท ารางระบายน้ าไปสู่ทางระบายน้ าสาธารณะหรือบ่อซึ่งรับน้ าเสียด้วยวัตถุถาวร  
ที่มีลักษณะเรียบ ไม่ซึม  ไม่รั่ว  น้ าไหลได้สะดวก 
   (๓)  การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียง 
   (๔)  เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนด้วยวัตถุถาวร  
เพ่ือป้องกันมิให้น้ าซึม  รั่วหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ า เสียหรือท าการบ าบัดน้ าเสีย      ให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการสุขาภิบาล หรือต้องมีบ่อดักไขมัน (Grease Trap )  เครื่องป้องกันกลิ่น  ไอเสีย        ความสะเทือน  ฝุ่น
ละออง  เขม่า  เถ้า ควัน มูล  หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง ผู้ประกอบกิจการนั้นต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ก าหนด 
   (5)  ต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัยของสัตว์น าโรค 
   (6)  ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการผลิต
อาหาร 
   (7)  ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
   (8)  ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และหรือกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับ
จ านวนคนทีท่ าการอยู่ในสถานที่นั้น 
   (9)  สถานที่เลี้ยงสัตว์  ต้องสร้างให้ได้สุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
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   (๑0)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า  ต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่งสินค้าที่ ไม่ก่อเหตุ
ร าคาญ และตามทีเ่จ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
   (๑1)  ปฏิบัติการอ่ืนใดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องสุขลักษณะปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ตามทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ   
   (12)  สถานที่ประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์อาคารต้องมีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย พ้ืนต้องท าด้วยคอนกรีต หรือวัสดุอ่ืนใดที่แข็งแรง อยู่ในสภาพดี เหมาะสมปลอดภัยและท า
ความสะอาดง่าย 
   (13)  พื้นอาคารในส่วนที่ล้างรถ ควรมีความลาดเอียงที่เหมาะสมส าหรับระบายน้ าจากการ
ล้าง ผนัง ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง และท าความสะอาดง่าย หลังคา ต้องมุงด้วยกระเบื้องหรือวัสดุอ่ืนใดที่แข็งแรง 
   (14)  สถานประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ หรือพ่นสียานยนต์ ต้องมีประตู หรือทางเข้า – 
ออกสถานประกอบกิจการ ที่มีความกว้างเพียงพอกับการเข้า-ออกของยานพาหนะ และการเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉิน 
   (15)  มีการแบ่งพ้ืนที่ด าเนินกิจการแต่ละส่วนอย่างเป็นสัดส่วนและเหมาะสม โดยบริเวณ
พ่นสีและอบสียานยนต์ต้องมีการแยกห้องอย่างชัดเจนเป็นห้องปิดมิดชิด และจัดให้มีระบบระบายอากาศและบ าบัด
อากาศอย่างมีประสิทธิภาพ  
   (16)  มีการระบายอากาศในอาคารโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีการที่เหมาะสม 
   (17)  ท าความสะอาด และบ ารุงรักษาอาคาร รวมทั้งพ้ืนที่ใช้สอยอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอ 
    
   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง 
   (1) ห้องผสมสี พ่นสี  และอบสียานยนต์ ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศ และระบบบ าบัด
อากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบ าบัดฝุ่นละออง สารอินทรีย์ระเหยง่าย และผู้ประกอบกิจการจะต้อง
ด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิด ผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งมีมาตรการในการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดระบบระบายอากาศและระบบ
บ าบัดอากาศขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง และให้ติดตั้งมิเตอร์ไฟแยกเฉพาะส าหรับระบบบ าบัดอากาศ เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบว่าสถานประกอบกิจการมีการเดินเครื่องระบบบ าบัดอากาศท้ังนี้ ห้ามท าการผสมสี พ่นสี และอบสียานยนต์
นอกห้องดังกล่าวโดยเด็ดขาด 
   (2) มีการป้องกัน ควบคุม หรือบ าบัดกลิ่นจากการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพให้แก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
   (3) มีการป้องกัน ควบคุมไอระเหยของสารเคมี และฝุ่นละออง จากการประกอบกิจการ
เพ่ือไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (4) กรณีที่ระบบบ าบัดอากาศเป็นแบบการใช้วัสดุดูดซับกลิ่นหรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายให้
ด าเนินการตรวจตราวัสดุตราวัสดุดูดซับกลิ่นหรือวัสดุกรองฝุ่นละอองสีในห้องพ่นสีเป็นประจ า หากพบการอุดตันของ
วัสดุดูดซับ หรือวัสดุกรองฝุ่นละอองสีให้ท าการเปลี่ยนทันทีหรือเปลี่ยนตามก าหนดเวลา พร้อมทั้งให้มีการบันทึกผล
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
   (5) จัดให้มีบริเวณหรือห้องส าหรับท าการเคาะ ปะผุยานยนต์ที่ปิดมิดชิด และมีการควบคุม
ระดับเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 



ข้อบญัญติัท้องถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

11 
   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าจัดน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล 

( 1 )ต้องจัดให้มีรางหรือท่อระบายน้ า บ่อพักท่ีมีขนาดเพียงพอโดยต้องจัดท า บ่อดักไขมันที 
มีขนาดเพียงพอ 
   (2) มีการบ าบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียจากการประกอบกิจการ ก่อนระบายสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   (3) จัดให้มีภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย มีการท า
ความสะอาดภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ รวมทั้งมีการรวบรวมและก าจัดมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ 
   (4) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม และอ่างหรือที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม 
โดยจัดห้องส้วมแยกชาย-หญิง และมีจ านวนอย่างน้อยในอัตรา 1 ที่ ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน อัตรา 2 ที่ ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 40 คน อัตรา 3 ที่ ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 80 คน และเพ่ิมขึ้นต่อจากนี้ในอัตราส่วน 1 ที่ ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 50 คน โดยให้รวมถึงส านักงานและบ้านพักคนงาน 
    
   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   (1) จัดให้มีทางหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน พร้อมแผนผังแสดงโดยต้องมีป้ายแสดงให้เห็น
ชัดเจน 
   (2) มีสถานที่จัดเก็บสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการ ที่มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
และแยกออกจากบริเวณการผลิตอ่ืนๆ โดยต้องจัดให้มีป้ายแสดงชนิด ประเภทของสารเคมีแต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจน
จัดให้มีบัญชีรายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS:safety data shrrtsX) โดยเอกสารทั้งหมดให้
แสดงเป็นภาษาไทย จัดเก็บไว้ในที่เปิดเผยและเรียกดูง่าย 
   (3) จัดให้มีแสงสว่างภายในสถานประกอบกิจการที่เพียงพอตามลักษณะงาน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในท างาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   (4) มีการควบคุมปริมาณฝุ่นละออง และความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการท างาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
   (5) จัดให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุมปัญหาเสียงดังภายในสถานประกอบกิจการให้ได้
มาตรฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
   (6)  จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เพียงพอและเหมาะสมตาม
ลักษณะงาน เช่น หน้ากากป้องกันกลิ่น ไอระเหยสารเคมี ที่ครอบหูหรือที่อุดหู และแว่นตากรองแสง เป็นต้น และจัด
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีใช้ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ทั้งนี้
ต้องมีมาตรการในการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาปฏิบัติงาน 
   (7) จัดให้มีคู่มือหรือเอกสารที่แสดงขั้นตอนการท างานที่ปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และ
จัดเก็บให้เป็นสัดส่วน ณ จุดปฏิบัติงาน ในที่เปิดเผยและเรียกดูได้ง่าย 
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         (18)  การประกอบกิจการ การเลี้ยงสัตว์น้ า กรณีเป็นอาคาร ต้องด าเนินการดูแล
อาคาร พ้ืน ฝาผนัง หลังคา ให้มั่นคง แข็งแรงและท าความสะอาดง่าย โดยจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่
เหมาะสม  
    (18.1)  จัดไหม้มีการแบ่งพ้ืนที่ด าเนินกิจการแต่ละส่วนอย่างเป็นสัดส่วนและเป็น
     สัดส่วน 
    (18.2)  จัดให้มีพ้ืนที่ในการเก็บรักษาวัสดุ เคมีภัณฑ์ และอาหารสัตว์ที่เหมาะสม 
     และเป็นสัดส่วน 
    (18.3)  จัดให้มีการท าความสะอาด และบ ารุงรักษาอาคารสถานประกอบกิจการ 
     รวมทั้งพ้ืนที่ใช้สอยอื่นๆ เป็นประจ า เช่น บริเวณที่เตรียมอาหารส าหรับใช้
     เลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น 
   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 
    (1) เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์และสายไฟต่างๆต้อง
ติดตั้งหรือจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
    (2) เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ที่มีส่วนที่เป็นอันตราย ต้องมี
ครอบป้องกันอันตราย 
    (3) เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ที่เปลือกนอกเป็นโลหะ จะต้อง
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน เช่น สายดิน และเครื่องตัดไฟรั่ว เป็นต้น และได้รับการ
ตรวจสอบเป็นประจ า 
    (4) การเดินสายไฟ ต้องเดินสายไฟให้เรียบร้อยหรือเดินในท่อร้อยสาย 
    (5) เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ต้องได้รับการตรวจเป็นประจ าถ้า
พบการช ารุด ต้องด าเนินการซ่อมแซมและแก้ไข  
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ และการสุขาภิบาลอาหาร 
    (1) จัดให้มีน้ าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่ม ส าหรับบริการผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ โดยลักษณะการจัดบริการน้ าดื่มต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน 
    (2) จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอส าหรับใช้แต่ละวัน 
    (3) สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัว ต้องมีการด าเนินการให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
    (4) จัดให้มีอ่างหรือท่ีล้างมือพร้อมสบู่ ที่มีจ านวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
 
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง 
    จัดให้มีแนวทางและมาตรการควบคุมกลิ่นและเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนดตลอดระยะเวลาประกอบกิจการ 
 
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าจัดน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล 
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    (1) จัดให้มีการบ าบัดหรือการจัดการน้ าทิ้ง ให้คุณภาพน้ าทิ้ง เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
    (2) ไม่ควรให้อาหารเกินความต้องการของสัตว์น้ า เพ่ือป้องกันไม่ให้มีเศษอาหาร
เหลือตกค้างในแหล่งน้ า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าได้ 
    (3) จัดให้มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับมูลฝอย ที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้
ภาชนะรองรับมูลฝอยต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง ไม่รั่วซึม ท าความสะอาดง่าย มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ไม่ให้
คุ้ยเข่ีย รวมทั้งมีการรวบรวมและก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
    (4) ให้เก็บเศษอาหารที่ใช้เลี้ยวสัตว์น้ า หรือเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการทิ้งลงภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจ าทุกวัน 
    (5) มีการจัดการซากสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น การฝั่งกลบ เป็นต้น 
    (6) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม และอ่างหรือที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ ตั้งอยู่ในที่ที่
เหมาะสม โดยจัดห้องส้วมแยกชาย-หญิง และมีจ านวนอย่างน้อยในอัตรา 1 ที่ ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน อัตรา 
2 ที่ ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 40 คน อัตรา 3 ที่ ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 80 คน และเพ่ิมข้ึนต่อจากนี้ในอัตราส่วน 1 ที่ 
ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 50 คน โดยให้รวมถึงส านักงานและบ้านพักคนงาน 
 
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันเหตุร าคาญ 
    มีมาตรการ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือป้องกันปัญหาเหตุร าคาญที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพหรือสภาพความเป็นอยู่โดยปกติแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
     
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
    (1) กรณีที่เป็นอาคาร ต้องจัดให้มีทางหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน พร้อมแผนผัง
แสดงโดยมีป้ายแสดงให้เห็นเด่นชัด สมามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
    (2) กรณีที่เป็นอาคาร ต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเครื่อง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องมีการบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 6 เดือน/
ครั้ง 
    (3) มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือ
ยอมรับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละแผนกของสถานประกอบกิจการนั้น
และจัดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง กรณี
ที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    (4) จัดให้มีชุดปฏิบัติงานที่มีความสะอาดและเหมาะสมพร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมตามลักษณะ เช่น รองเท้าบู๊ท ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมี
มาตรการในการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาการปฏิบัติงานทุก
ครั้ง 
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    (5) จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานแรกรับเข้าท างาน และผู้ปฏิบัติงานต้อง
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจความเสี่ยง ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
    (6) จัดให้มีสถานที่ช าระล้างร่างกาย และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายในสถาน
ประกอบกิจการ 
    (7) กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ต้องมีการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย รวมถึงมีการ
ส่งต่อผู้ป่วยได้ทันท่วงที 
    (8) มีมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน การ
ดูแลด้านสุขภาพอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และมีมาตรการในการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
    
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
    จัดให้มีมาตรการ การป้องกัน ควบคุมสัตว์ และแมลงพาหะน าโรค ในอาคาร
ส านักงานและบริเวณท่ีเก็บอาหารสัตว์ และมีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
     
                  ข้อ 10  สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติ 
ของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ  ๑1  สถานทีป่ระกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้     
(1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล

ฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

(2) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

  ข้อ  ๑2  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคที่
ติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
  ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วนและ
ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
  ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ 15 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง หรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง 
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 ด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
  ข้อ 16 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ ใดด าเนินกิจการตาม
ประเภทที่มีข้อบัญญัติก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 4 ในลักษณะที่เป็นการค้าเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 17 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามข้อ 4 ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่ก าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ (กอ.1) พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓)  ส าเนาใบอนุญาตอืน่ ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (๔)  อ่ืนๆ 
 

  ข้อ  ๑8  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการค้านั้นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอัน
เกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 
(1) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลที่จะมีรางระบายน้ ารับน้ าโสโครกได้อย่างเหมาะสมตาม

ค าแนะน าของสาธารณสุข 
(2) ต้องจัดท ารางระบายน้ า หรือบ่อรับน้ าโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึมไม่รั่ว ระบาย

น้ าได้สะดวก 
(3) การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือที่อยู่อาศัย

ใกล้เคียง 
(4) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(5) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนด้วยวัตถุถาวร เพ่ือ

ป้องกันมิให้น้ าซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ าโสโครก หรือท าการ
ก าจัดน้ าโสโครก ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ า เครื่อง
ป้องกันกลิ่น ไอเสีย ความสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือสิ่งอ่ืนใด อันอาจเป็นเหตุ
ร าคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ข้อก าหนดดังกล่าว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(6) ต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น าโรค 

(7) ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ 
(8) ต้องมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจ านวนเพียงพอ 
(9) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จ านวนเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการอยู่ในสถานที่

นั้นและต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม รวมทั้งการก าจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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(10) สถานที่ เลี้ยงสัตว์ ที่ขัง และปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ได้

สุขลักษณะ 
(11) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้า

พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(12) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแค 

ข้อ 18 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วนตาม
ความในข้อ 17 และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็
ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ กอ.2 
ข้อ 19 เมื่อได้รับค าขอใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่
ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราว
เดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความ
ไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับค าขอ 
  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ 4 ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่ที่ได้
รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
  

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียม ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มา
รับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 

  ข้อ  19  ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 4 จะต้องปฏิบัติตาม 
   หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องประกอบกิจการนั้นๆภายในเขตสถานที่ท่ีได้รับอนุญาต วัน เวลาที่ได้รับอนุญาต 
(2) ต้องรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพที่

สะอาดและปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
(3) ต้องรักษาสภาพแวดล้อม สถานที่ประกอบกิจการ ให้สะอาดและปลอดภัยไม่ให้เป็น

แหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง สัตว์พาหะน าโรคติดต่อ และมีการป้องกันและก าจัดแมลง
และสัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ 
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(4) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้นมีบัน

ได้หนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(5) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
(6) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร 
(7) กรณีที่ผู้ประกอบการกิจการมีความประสงค์จะท าการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพ่ิมเติม

สถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
(8) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เข้าตรวจสอบ สถานที่ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้า ตามกฎหมาย ตั้งแต่
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เมื่อได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว 

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ และประกาศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแค    

 

  ข้อ  20  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียงในเขตองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลไผ่ขวางเท่านั้น 

         ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ 
 ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องท าค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อ
 อายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
 เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 16 และข้อ 19 ด้วย 
 

  ข้อ 21  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย 
   ข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
   ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
  ส าหรับกรณีที่ เป็นการขอต่ออายุ ใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้ เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 

  กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
 

  ข้อ  22  ในการออกใบอนุญาต ตามข้อ 18 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ ระบุ
  ไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติม 
  จากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้   

ใบอนุญาตตามข้อ 18 ให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียว และส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
 

  ข้อ  24  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน 
  ต าบลไผ่ขวาง 
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  ข้อ  23  กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า 
  ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ กอ.4 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ 
  ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต น าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาต น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ กอ.2 โดยประทับตราสีแดง ว่า”ใบแทน”ก ากับ
ไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
   (4) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
   (5) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดใน
สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณีและลงเล่ม เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต 

         ข้อ  ๒4  เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบ กอ.4 

 

  ข้อ  ๒5  หากผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามแบบ กอ.4    

  ข้อ  ๒6  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  ๑ 
   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  ๒ 
   (๓)  ค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  ๓ 
   (๔)  ค าขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๔ 

 
 

  ข้อ  ๒7  ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้ าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไข หรือ
ปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่สมควรครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน 

    

  ข้อ  28  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
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(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือ
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

 
 ข้อ  29  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต  และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้
ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่วันที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ  30  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ 31 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอ านาจของขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นไผ่ขวางในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 ข้อ 32 ผู้ใดผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 33 บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวัน
ประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ต่อไปจนสิ้นสุดใบอนุญาตนั้น 
 ข้อ 34 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวางเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่      เดือน    พ.ศ.  2560 

 
 

       ( นายน้อย  ค ามี ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
 
       อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
      ว่าที่เรือตรี 
       ( ศรัณยวัชร  พูลสวัสดิ์ ) 
         นายอ าเภอบ้านหมอ 
           ........../.........................../2560 
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แบบ   กอ.  ๑ 

แบบค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 
เลขที่รับ......../........... 
 
        เขียนที่…………………………………………………..    
       วันที่....................เดือน.............................พ.ศ.............   
 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ ............................  
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........... ...................................  
แขวง/ต าบล................................เขต/อ าเภอ................................ .............  จังหวัด......................................................  
หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
 ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพประเภท.......................................... 
................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า
......................................................... ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี.........หมู่ที่.......ต าบลแค อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์.....................................  โทรสาร ............................................. 
 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๓.  ส าเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ(ถ้ามี) 
      ส าเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
  
 
 
 
 
      ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                (ลงชื่อ)...................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (.........................................) 
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21 
(ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 

 
แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป 

 
 

 
 
 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  
 
 (   )  ครบ   
 (   )  ไม่ครบ คือ 
  (1)................................. 
  (2)................................. 
  (3)................................. 
      (ลงชื่อ)............................................... 
                 (..............................................) 
                ต าแหน่ง.......................................................... 
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22 
ฃควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................... ................................................ 
 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
.............................................................................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ .............................................................. 
 
      (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                 (............................................) 
            ต าแหน่ง........................................................ 

วันที่......../............./.......... 
 

ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                    (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 
................................................................................. ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................... ................................................... 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
                 (............................................) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

วันที่......../............./.......... 
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23 
                                                       ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
                                                                                 (ลงชื่อ)....................................................... 
                                                                                         (..........................................) 
                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
                                                                                        วันที่........./............/.............. 
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24 
 
 
 

 
                                                     
                                                        ใบอนุญำต                                       แบบ  กอ.  ๒ 

ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 

เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 
 อนุญาตให้...................................................อายุ.........ปี สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขท่ี
........................  หมู่ที่..............................................................ถนน.................................ต าบล........ ...............................   
อ าเภอ..........................................จังหวัด........................................... .............โทรศัพท์.............................................. 
 ข้อ  ๑)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...............................................................โดยใช้  
ชื่อสถานประกอบกิจการว่า.............................................................................................................................................  
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่.......................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย..................................ถนน................ .......................  
ต าบล.................................................อ าเภอ...................................................จังหวัด......... ........................................   
โทรศัพท์..............................................โทรสาร..................... .............. 
  เสียค่าธรรมเนียม  ปีละ.................................บาท (.....................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 
 ข้อ  ๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2560 

(2) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(3) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
(3.1).................................................................... ...... 
(3.2).......................................................................... 

                                      ออกให้  ณ  วันที่              เดือน                         พ.ศ.    
 ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันที่................เดือน....................................พ.ศ. ...................   

 
(ลงชื่อ)..............................      (ลงชื่อ)........................................... 
    (.......................................)            (..........................................) 
     ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้รับเงิน                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
 
ค าเตือน 1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 
500 บาท 
  2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (ต่อด้านหลัง) 
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25 
รำยกำรกำรต่อใบอนุญำตและกำรเสียค่ำธรรมเนียม 

 
 

 
วัน / เดือน  /ปี 

 
ที่ออกใบอนุญำต 

 
 

วัน / เดือน / ปี 
 

ทีส่ิ้นอำยุบอนุญำต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้ำพนักงำน

ท้องถิ่น 
เล่มที ่ เลขที ่ วัน / /เดือน / ปี 
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26 
แบบ  กอ.  ๓ 

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 
เลขที่รับ............../.................     เขียนที่............................................................   
       วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ........ .............................  
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................... ..................  
แขวง/ต าบล................................เขต/อ าเภอ.....................................................  จังหวัด................................................  
โทรศัพท์...................................................................... โทรสาร.............................................  
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ประเภท........................................................................................  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  โดยใช้
ชื่อสถานประกอบการว่า.........................................................................ตั้ง ณ เลขท่ี......หมู่ที่.....ต าบลแค อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................................... 
   
 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วยแล้ว คือ 
  ๑)  ส าเนาใบอนุญาตเดิม 
  ๒)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเดิม   
   3)............................................................................................................................ .........................   
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงชื่อ)....................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
 
                        (....................................) 
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27 
(ด้ำนหลังค ำขอต่อใบอนุญำต) 

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  
 (   )  ครบ   
 (   )  ไม่ครบ คือ 
  (1)................................. 
  (2)................................. 
  (3)................................. 
      (ลงชื่อ)............................................... 
                 (..............................................) 
                ต าแหน่ง.......................................................... 
ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                    (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................... ........................................................ 
 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
...................................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ...................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
                 (............................................) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

วันที่......../............./.......... 
                                                       ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
                                                                                 (ลงชื่อ)....................................................... 
                                                                                         (..........................................) 
                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
                                                                                        วันที่........./............/.............. 
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แบบ  กอ.  ๔ 

แบบค ำขออนุญำตต่ำงๆเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 
เลขที่รับ......../.................     เขียนที่............................................................   
      วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. ...............  
 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ................... ....................   
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................. ......ถนน...........................................  
ต าบล........................................./อ าเภอ...........................  จงัหวัด...................................... ................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................  
ไดป้ระกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ................................................................................  
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ต าบลแค   อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา โทรศัพท์...............................
โทรสาร................................................. 
 ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอด าเนินการเกี่ยวกับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  ยกเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทและชื่อดังกล่าวข้างต้น
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................... 

   
2)....................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ................................ 

      
  ขอรับรองว่า  ข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)......................................ผู้ขออนุญาต 
               (.....................................) 
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บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง 
 เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2560 

ล ำดับที่ ประเภทกิจกำร อัตรำค่ำธรรมเนียม 
๑ กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  
 (1.1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาล สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์ครึ่งบก

ครึ่งน้ า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
 

 1.1.1การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  
 -  ตั้งแต่ 6 - 20 ตัว 100 
 -  ตั้งแต่ 21 – 50 ตัว 150 
 -  ตั้งแต่ 51 – 100 ตัว 200 
 -  ตั้งแต่ 101 – 500 ตัว 250 
 -  ตั้งแต่ 501 ตัวขึ้นไป 300 
 1.1.2 การเลี้ยงสุกร  1๐๐ 
 -  ตั้งแต ่ 6  ตัว  แต่ไม่เกิน  15  ตัว 50 
 -  ตั้งแต ่ 15  ตัว  แต่ไม่เกิน  50  ตัว 100 
 -  ตั้งแต ่ 50  ตัว  แต่ไม่เกิน  500  ตัว 150 
 -  ตั้งแต ่ 500 ตัวขึ้นไป 200 
 1.1.3 การเลี้ยงแพะ  แกะ ๓๐๐ 
 -  ตั้งแต่ 5 – 14 ตัว 50 
 -  ตั้งแต่ 15 ตัวขึ้นไป 100 
 1.1.4 การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  
 -  ตั้งแต่ 200 – 500 ตัว 100 
 -  ต้ังแต่ 500 – 2,000 ตัว 150 
 -  ตั้งแต่ 2,100 ตัวขึ้นไป 200 
 1.1.5 การเลี้ยงสัตว์น้ า 100 
 1.1.6 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน 100 
 1.1.7 การเลี้ยงแมลง 100 
 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม ๑๐๐ 
 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านอง

เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

1,000 

2 กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์  
2.1  การฆ่าสัตว์ยกเว้นในสถานที่จ าหน่าย อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 50 
2.2  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 

2.2.1 การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
2.2.2 การสะสมขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
         ก. สะสมขนสัตว์เกิน 50 กระสอบ 

 
500 

 
500 
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         ข. สะสมขนสัตว์เกินกว่า 50 กระสอบ 

2.2.3 การสะสมหนังสัตว์ชนดิแผ่นที่ฟอกแล้ว 
1,000 
500 

2.3 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 500 
2.4 การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 500 
2.5 การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่

จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
100 

2.6 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ 
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
2.6.1 โดยใช้เครื่องจักร 
         ก. เครื่องจักรที่มีก าลังไม่เกิน 5 แรงม้า 
         ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป         
2.6.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
         ก. ประดิษฐ์หนังสัตว์เพ่ือท ารองเท้า กระเป๋า เข็มขัดและอ่ืน ๆ  
         ข. ประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขา    
             สัตว์ หนังสัตว ์ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

 
 
 

100 
150 

 
50 
50 

2.7 การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท า
อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

500 

 การสะสมหรือการล้างครั่ง 100 
3 

3.1 
3.2 

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
การผลิตเนย เนยเทียม 
การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว    
ชีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ก. ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป 
ข. ต่ ากว่า 1 ตัน 

 
100 

 
 

1,000 
500 

3.3 การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

ก. ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป 
ข. ต่ ากว่า 1 ตัน 

300 
 

200 
100 

3.4 การตากเนื้อ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

100 

3.5 การนึ่ง การต้ม การเก่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

100 

3.6 การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่ 
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

300 

3.7 การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
3.7.1 เส้นหมี่ 

 
50 
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 3.7.2 ขนมจีน 

3.7.3 ก๋วยเตี๋ยว 
3.7.4 เต้าฮวย 
3.7.5 เต้าหู ้
3.7.6 วุ้นเส้น 
3.7.7 เกี้ยมอ๋ี 

25 
50 
50 
50 
50 
50 

3.8 การผลิตแบะแซ 200 
3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 500 

3.10 การประกอบกิจการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
3.10.1 โดยใช้เครื่องจักร 
3.10.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

150 
100 
50 

3.11 การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

200 

3.12 การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

500 

3.13 การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 200 
3.14 การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 

3.14.1 น้ านมวัว 
3.14.2 น้ านมข้น 

500 
200 
300 

3.15 การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู 500 
3.16 การค่ัวกาแฟ 200 
3.17 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 

3.17.1 ขายส่ง 
3.17.2 ขายปลีก 

 
200 
100 

3.18 การผลิตผงรส 200 
3.19 การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 200 
3.20 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 
100 

3.21 การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
3.21.1 โดยใช้เครื่องจักร 
3.21.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
500 
200 

3.22 การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
3.22.1 โดยใช้เครื่องจักร 
3.22.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
200 
100 

3.23 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
3.23.1 โดยใช้เครื่องจักร 
3.23.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
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ล ำดับที่ ประเภทกิจกำร อัตรำค่ำธรรมเนียม 
3.24 การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 500 
3.25 การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือน 
200 

3.26 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป 1,000 
4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระ

ล้าง 
 

4.1 การผลิต การโม่ การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 50 
4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่าง ๆ  

4.2.1 การผลิตบรรจุยาสีฟันและเครื่องส าอาง 
4.2.2 การผลิตบรรจุแชมพู 
4.2.3 การผลิตบรรจุผ้าเย็น กระดาษเย็น 

 
500 
200 
500 

4.3 การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 200 
4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

4.4.1 การผลิตผ้าพันแผล ผา้ปิดแผล 
4.4.2 การผลิตผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

 
200 
300 

4.5 การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ 1,000 
5 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร  

5.1 
5.2 
5.3 

การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 

200 
200 
200 

5.4 การสีขา้วด้วยเครื่องจักร 
5.4.1 โรงสีขนาดใหญ่ 
5.4.2 โรงสีขนาดเล็ก 

 
500 
200 

5.5 การผลิตยาสูบ 500 
5.6 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 100 
5.7 การผลิต การสะสมปุ๋ย 

5.7.1 การผลิต 
5.7.2 การสะสม 

 
500 
100 

5.8 การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 500 
5.9 การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 500 
6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  

6.1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  
6.1.1 โดยใช้เครื่องจักร 
6.1.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
200 
50 

6.2 การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (6.1)  
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 6.2.1 การท าประติมากรรมหรือขันลงหิน 

6.2.2 การหลอม การหล่อ ถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด 1 เตา หรือแท่น 
6.2.3 การหลอม การหล่อ ถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด 3 เตา หรือแท่น 
6.2.4 การหลอม การหล่อ ถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด 4 เตา หรือแท่น 

200 
200 
250 
500 

6.3 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (6.1) 
6.3.1 การเชื่อมและประสานโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า 
6.3.2 การอัด เจาะ รีดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซหรือไฟฟ้า 
6.3.3 การตัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซหรือไฟฟ้า 
6.3.4 การกลึง การตีโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซหรือไฟฟ้า 

 
 

300 
300 
300 
300 

6.4 การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการใน (6.1) 

300 

6.5 การขัด การล้าง โลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน 
(6.1) 

300 

6.6 การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 500 
7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

7.1  การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมรถยนต์ 500 
7.2 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
500 

7.3 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 
หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

500 

7.4 การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 200 
7.5 การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 200 
7.6 การปะ การเชื่อมยาง 

7.6.1 รถยนต ์
7.6.2รถจักรยานยนต์ 

 
200 
100 

7.7 การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช 500 
8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้  

8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ 500 
8.2 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้วหรือการตัดไม้

ด้วยเครื่องจักร 
200 

8.3 การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่นการทาสารเคลือบ
เงาสี หรือการแต่ส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

100 

8.4 การอบไม้ 500 
8.5 การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 500 
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8.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 100 
8.7 การผลิตกระดาษต่างๆ 200 
8.8 การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

8.8.1 ขายปลีก 
8.8.2 ขายส่ง 

 
100 
150 

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
9.1 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 1,000 
9.2 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร 500 
9.3 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

9.3.1 ตั้งแต่ 50 ห้องขึ้นไป 
9.3.2 ตั้งแต่ 21 - 50 ห้อง 
9.3.3 ตั้งแต่ 20 ห้องลงมา 

 
1,000 
500 
300 

9.4 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

300 

9.5 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500 
9.6 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เธค คาราโอเกะ หรือการ

แสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
9.6.1 การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน 
9.6.2 ดิสโก้เธค คาราโอเกะ 

 
 

1,000 
 

1,000 
9.7 การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 500 
9.8 การจัดให้มี การเล่นสเก๊ตโดยมีเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน ๆ ในท านอง

เดียวกัน 
500 

9.9 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
9.9.1 สถานที่ท าการตัดผม หนวด โกนผม โกนหนวดเครา กันหน้า กันคอ นวด
หน้า สระผม ย้อมผม มีเก้าอ้ีส าหรับท าการตัดผมตัวละ 
9.9.2 ผู้รับจ้างท าการตัดผม หนวด โกนผม โกนหนวดเครา กันหน้า กันคอ นวด
หน้า สระผม ย้อมผม 

 
 

100 
 

50 

9.10 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การ
ให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

500 

9.11 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 500 
9.12 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 

หรือสิ่งแวดล้อม 
300 

9.13 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 1,500 
10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
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ล ำดับที่ ประเภทกิจกำร อัตรำค่ำธรรมเนียม 
10.1 การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก

ตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป 
300 

10.2 การสะสมปอ ป่าน ผ้ายหรือนุ่น 300 
10.3 การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 300 
10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 

10.4.1 การทอเสื่อ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
           ก. ดว้ยเครื่องจักร 
           ข. ดว้ยแรงคน 
10.4.2 การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร 

 
 

500 
100 

1,000 
10.5 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องข้ึนไป 300 
10.6 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 200 
10.7 การซัก การอบ การรีด การอับกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 500 
10.8 การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  200 
11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

11.1  การ ผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตดินเผา 
11.1.1 โดยใช้เครื่องจักร 
11.1.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
200 
100 

11.2 การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 1,000 
11.3 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซิเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 300 
11.4 การสะสม การผลิตซีเมนต์ ดิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 300 
11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 
11.6 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  

11.6.1 โดยใช้เครื่องจักร 
11.6.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
500 
200 

11..7 การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 500 
11.8 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก 

ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 
2,000 

11.9 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 500 
11.10 การผลิตกระดาษทราย 500 
11.11 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 500 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี  
12.1 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือสารตัวท า

ละลาย 
500 

12.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 1,000 
12.3 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ  
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ล ำดับที่ ประเภทกิจกำร อัตรำค่ำธรรมเนียม 
 12.3.1 การสะสมน้ ามันปิโตรเลียม 

           ก. ปั๊มน้ ามัน 
           ข. ขายปลีก 
12.3.2 การผลิต การกลั่น การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
           ต่าง ๆ  

 
500 
200 

1,000 

12.4 การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 1,000 
12.5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (7.1) 200 
12.6 การประดิษฐ์สิ่งของหรือเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์       

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
12.6.1 การประดิษฐ์ของใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ 
           ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
12.6.2 การท าหลอดกาแฟ 

 
 

300 
 

200 
12.7 การโม่ การบดชัน 50 
12.8 การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 500 
12.9  การผลิต การล้างฟิล์มถ่ายรูป หรือฟิล์มภาพยนตร์ 

12.9.1 ฟิล์มภาพยนตร์ 
12.9.2 ฟิล์มถ่ายรูป 

 
300 
100 

12.10 การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 

300 

12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 
12.12 การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 
12.13 การผลิตน้ าแข็งแห้ง 200 
12.14 การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน

การผลิตดอกไม้เพลิง 
1,000 

12.15 การผลิตแชลแล็คหรือสารเคมีเงา 500 
12.16 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 

12.16.1 การผลิตหรือบรรจุยาฆ่าแมลงหรือยารักษาสัตว์ 
12.16.2 การท ายากันยุงชนิดเผามีควัน 
12.16.3 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะ  
             น าโรค 

 
200 
200 
200 

12.17 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 100 
13 กิจการอ่ืน ๆ  

13.1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 200 
13.2 การผลิต การซ่อมเครื่องอีเลกทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลกทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
200 

13.3 การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
13.3.1 โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 
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ล ำดับที่ ประเภทกิจกำร อัตรำค่ำธรรมเนียม 
 13.3.2 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  

13.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 100 
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

13.5.1 พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
13.5.2 พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร 

 
200 
500 

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 500 
13.7 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 200 
13.8 การพิมพ์สีสงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 100 
13.9 การก่อสร้าง 500 

 


