
บันทึก 
หลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

--------------------------- 
 

หลักการ 
 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒   ตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา ๕๘  และมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข       
พ.ศ. ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก โดยคณะผู้บริหารขอเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสัก  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกสัก เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และน าเสนอนายอ าเภอบางแก้วเพ่ือเห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
 

เหตุผล 
  ตามมาตรา ๖๗ (๓), (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ ป้องกัน
โรคและระงับโรคติดต่อ  และมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงมีความ
จ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือบังคับใช้ต่อไป   
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

---------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก เรื่อง การควบคุม
กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา 
๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย      
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก และนายอ าเภอ
บางแก้ว  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก  ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสักแล้ว สิบห้าวัน 
 ข้อ ๓  บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  
 “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  
 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท า ให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
  
  “มลพษิทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิง้อันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการทีท่ าให้มผีลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินคา ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขา้อยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
 “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงาน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่ า เจ้าพนักงานซึ่ ง ได้ รับการแต่งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร   
การผลิต หรือให้บริการใดๆ เพ่ือหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
 ข้อ  ๕  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมในเขต  
ต าบลโคกสัก 
 ๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
  (๑)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 
  (๒)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 
  (๓)  การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ท านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 ๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  
และการฆ่าบริโภคในครัวเรือน 
  (๒)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
  (๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
  (๔)  การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
  (๕)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
  (๖)  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  เขา
สัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
  (๗)  การผลิต  การโม่  การป่น  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ
กระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
  (๘)  การสะสมหรือล้างครั่ง 
 ๕.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม 
  (๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
  (๒ )  การผลิตกะปิ   น้ าพริ กแกง น้ าพริ ก เผา   น้ าปลา  น้ า เคย   น้ าบู ดู  
ไตปลา  เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  การเจ่า  กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
  (๔)  การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
  (๕)  การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  
พืช  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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  (๖ )  การ เคี่ ย วน้ ามั นหมู   การผลิ ตกุน เชี ย ง   หมู ยอ   ไส้ กรอก   หมู ตั้ ง   
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๗)  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี 
  (๘)  การผลิตแบะแซ 
  (๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
  (๑๐)  การประกอบกิจการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
  (๑๑)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๑๒)  การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  
บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๑๓)  การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
  (๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว 
  (๑๕)  การผลิต  การแบ่งบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล์  สุรา เบียร์  น้ าส้มสายชู 
  (๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
  (๑๗)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
  (๑๘)  การผลิตผงชูรส 
  (๑๙)  การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
  (๒๐)   การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
  (๒๒)  การผลิตไอศครีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  (๒๔)  การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
  (๒๕)  การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือการ 
บริโภคในครัวเรือน 
  (๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าข้ึนไป 
 ๕.๔  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์
ช าระล้าง 
  (๑)  การผลิต  การโม่  การลด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
  (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  เครื่องส าอางต่าง ๆ  
  (๓)  การผลิตส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
  (๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
  (๕)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ  
 ๕.๕  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
  (๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
  (๒)  การล้าง  การอบ  การรม การสะสมยางดิบ 
  (๓)  การผลิตแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 
  (๔)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
  (๕)  การผลิตยาสูบ 
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  (๖)  การขัด  การกะเทาะ การลดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
  (๗)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
  (๘)  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
  (๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 
 ๕.๖  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
  (๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  
  (๒)  การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑)  
  (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด
โลหะ   ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  ๕.๖ (๑) 
  (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกล หรือโลหะ    
อ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน๔.๖ (๑) 
  (๕)  การขัด การล้างโลหะ  ด้วยเครื่องจักรสารเคมี  หรือ  วิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน  
๕.๖ (๑) 
  (๖)  การท าเหมืองแร่ การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การล้างแร่  
 ๕.๗  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
  (๑)  การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ  การพ่นสี การพ่นสารสนิม  ยานยนต์ 
  (๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่
เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
  (๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 
  (๔)  การล้าง  การอัดฉีด  ยานยนต์ 
  (๕)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
  (๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 
  (๗)  การอัดผ้าเบรค  ผ้าคลัชท์ 
 ๕.๘  กิจการที่เกี่ยวกับไม ้
  (๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
  (๒)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การท าคิ้ว  หรือ
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  (๓)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น ทาสารเคลือบ
เงาสี   หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
  (๔)  การอบไม้ 
  (๕)  การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
  (๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
  (๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
  (๘)  การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
 ๕.๙  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
  (๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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  (๒)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๕.๙ (๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน  ๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน  
  (๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือ
กิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
  (๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  (๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นร า  ร าวง  รองเง็ง ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
  (๘)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
  (๙)  การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอ่ืน ๆ ใน
ท านองเดียวกัน 
  (๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ บริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการใน ๔.๙ (๑) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
  (๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
  (๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
  (๑๕)  การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาอวัยวะอ่ืน 
 ๕.๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
  (๑)  การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่
กระตุก  ตั้งแต่  ๕ กี่ข้ึนไป 
  (๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
  (๓)  การปั่นฝ้าย  หรือนุ่น  ด้วยเครื่องจักร 
  (๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
  (๕)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
  (๖)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทอต่าง ๆ 
  (๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้า  ด้วยเครื่องจักร 
  (๘)  การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  
 ๕.๑๑  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  (๒)  การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
  (๓)  การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๔)  การสะสม การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๖)  การเลื่อย  การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  



 

 

7 

  (๗)  การผลิตชอล์ค  ปูนปาสเตอร์  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   
  (๘)  การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสมเช่น  ผ้า
เบรค  ผ้าคลัชท์  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝ้า  เพดาน  ท่อน้ า  เป็นต้น 
  (๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 
  (๑๑)  การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
 ๕.๑๒  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
  (๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด ด่าง  สารออกซิไดส์  หรือสาร
ตัวท าละลาย 
  (๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
  (๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์   
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
  (๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
  (๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  ๕.๗ (๑) 
  (๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์               
เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๗)  การโม่  การบดชัน 
  (๘)  การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมสี 
  (๙)  การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
  (๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง 
  (๑๑)  การผลิตพลาสติก   เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  (๑๓)  การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
  (๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
  (๑๕)  การผลิตแซลแล็ค  หรือสารเคลือบเงา 
  (๑๖)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหะน าโรค 
  (๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
 ๕.๑๓  กิจการอื่น ๆ 
  (๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  (๒ )   การผลิต   การซ่ อม เครื่ อง อี เลคโทรลิคส์   เครื่ อง ไฟฟ้า   อุปกรณ์ 
อีเลคโทรลิคส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
  (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๔)  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
  (๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
  (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
  (๗)  การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
  (๘)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
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  (๙)  การก่อสร้าง 
  (๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทัว่ไป 

 ข้อ  ๖  ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่ก าหนดไว้ ในข้อ ๕  ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็น
การค้า  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้
ด าเนินการ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑  สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล  
   ๖.๑.๑  สถานประกอบกิจการต้องตั้ งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน  
โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเข้าข่ายเป็นโรงงาน  ให้เป็นไปตามที่เจา
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุร าคาญ  
 ๖.๑.๒  อาคารไดรับอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ๖.๑.๓  บันไดหนีไฟ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๖.๑.๔  ป้ายบอกทางฉุกเฉิน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  
๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๑.๕  ไฟส่องฉุกเฉิน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
 ๖.๑.๖  ระบบระบายอากาศ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
๒๕๒๒  หรือกฎหมายอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 ๖.๑.๗  แสงสว่าง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ๖.๑.๘  หองน้ า ห้องส้วม เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 ๖.๑.๙  การเก็บรวบรวมขยะ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร       
พ.ศ. ๒๕๒๒  
 ๖.๑.๑๐  มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  
 ๖.๑.๑๑  มีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์เป็นโรคทีเ่ป็นพาหะของโรค  
 ๖.๑.๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวส าหรับประกอบ
อาหาร  การปรุงอาหารการสะสมอาหาร  ส าหรับคนงาน  หรือผู้มาใช้บริการ  เป็นไปตามข้อก าหนดด้าน
สุขาภิบาล  อาหารการสะสมาหาร  ส าหรับคนงาน  หรือผู้มาใช้บริการ  เป็นไปตามข้อก าหนดด้านสุขาภิบาล  
อาหารส าหรับสถานระอบการค้าอาหาร  ตามโครงการรณรงค์ปรับปรุงสถานทีป่รุง  ประกอบจ าหน่ายอาหาร  
 ๖.๑.๑๓  สถานประกอบการจัดวางสิ่งของปลอดภัย  รักษาความสะอาดเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง  
 ๖.๑.๑๔  สถานประกอบการ  จัดระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่อง
ดับเพลิง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอืน่  ๆ  ที่เกีย่วข้อง  
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 ๖.๑.๑๕  สถานประกอบการจัดการเก็บวัตถุอันตรายเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรอืกฎหมายอืน่  ๆ  ที่เกีย่วข้อง 
 ๖.๑.๑๖  สถานประกอบการจัดการป้องกันมใิห้เกิดมลพิษทางเสียง  
 ๖.๑.๑๗  สถานประกอบการจัดการป้องกันมิใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ  
 ๖.๑.๑๘  สถานประกอบการจัดการป้องกันมใิห้เกิดมลพษิทางน้ า 
 ๖.๑.๑๙  สถานประกอบการจัดการป้องกันมใิห้เกิดมลพิษสัน่สะเทือน  
 ๖.๑.๒๐  สถานประกอบการจัดการป้องกันมใิห้เกิดมลพิษของเสียอันตราย 
 ๖.๒  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ 
 ๖.๒.๑  สถานที่นั้นต้องตั้งในท าเลซึ่งจะท ารางระบายน้ า รับน้ าเสียไปให้พ้นจาก
สถานที่นั้นโดยสะดวก  
 ๖.๒.๒  ตองท ารางระบายน าไปสู่ทางระบายน้ าสาธารณะหรือบ่อซึ่งรับน้ าเสีย  
ด้วยวัตถุถาวรที่มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ าไหลไดสะดวก  
 ๖.๒.๓  การระบายน้ า  ตองไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแกผู้ใช้น้ า  ในทางน้ าสาธารณะ
หรือแกผู้อาศัยใกล้เคียง      
 ๖.๒.๔  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุข  เห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนด้วย
วัตถุถาวรเพ่ือป้องกันมิให้น้ าซึมรั่วหรือขังอยู่ได หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ าเสียหรือท าการบ าบัด น้ าเสีย         
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  หรือต้องมีบ่อดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องป้องกันกลิ่น  ไอ  เสียง  ความ
กระเทือน  ฝุ่น  ละออง  เขม่า  เถ้า  ควัน  มูล  หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  ผู้
ประกอบกิจการนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค าแนะน าของเจาพนักงานสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่เจา
พนักงานท้องถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขก าหนด      
 ๖.๒.๕  ต้องจดัสถานที่ให้เป็นที่อาศยัของสัตว์น าโรค      
 ๖.๒.๖  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ       
 ๖.๒.๗  ตองจัดใหมี้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๖)  
ซึ่งออกตามความในระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง          
พ.ศ. ๒๕๓๕  และหรือตามกฎระทรวงฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และต้องมีปริมาณท่ีเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการอยูในสถานที่นั้น 
 ๖.๒.๘  สถานที่เลี้ยงสัตว์  ตองสร้างให้ไดสุขลักษณะ  ตามความเห็นชอบของ       
เจาพนักงานท้องถิน่หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  
 ๖.๒.๙  สถานที่เกี่ยวกบัการตากหรือผึ่งสินคา  ตองมีที่ส าหรับตาก  หรือผึ่งสินค้า
ทีไ่มก่อเหตุร าคาญ  และตามท่ีเจาพนักงานท้องถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ  
 ๖.๒.๑๐ ปฏิบัติ อ่ืนใดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และต้องถูกสุขลักษณะ  
ปลอดภัยต่อสุขภาพ  ตามที่เจาพนักงานท้องถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ 
 ๖.๓  มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  
     ๖.๓.๑  ตองรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๖.๑ ให้อยู่ในภาวะอันดี
เสมอ  และท าความสะอาดกวาดล้างสถานที่ประกอบการใหส้ะอาดทุกวัน      
 ๖.๓.๒  ตองประกอบการภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาตและตามก าหนดวัน
เวลาที่ไดรับอนุญาต      
 ๖.๓.๓  ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาดอยู่
เสมอ  ถ้าเศษวัสดุหรือวัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง  แมลงวัน  
แมลงสาป  ยุง  หรือพาหะน าโรคอ่ืนๆ      
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 ๖.๓.๔  การจะเปลี่ยนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ต้องไดรับอนุญาตจาก      
เจ้าพนักงานท้องถิ่น      
 ๖.๓.๕  ตองปฏิบัติการทุกอย่างเพ่ือให้ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามค าแนะน า
ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือตามค าสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่น      
 ๖.๓.๖  ตองยินยอม  และให้ความสะดวกแกเจาพนักงานท้องถิ่น  หรือเจา
พนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ไดรับมอบหมาย  เข้าตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการ
ประกอบการนั้นได ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจง้ความประสงค์ใหท้ราบแลว 
 ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้า
ข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี  

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 
 ขอ  ๘   สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง หรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ า  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
จะต้องด าเนินการรวบรวมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
คนงานละผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  
 ขอ  ๙  เมื่อพ้นก าหนดเกาสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ
ตามท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานท้องถิ่น  
 ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  เจ าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนด
เงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่
ก าหนดไวโดยทั่วไปในขอ้ ๖  ก็ได  
 ขอ  ๑๐  ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ  ๕  ในลักษณะ
ที่เป็นการค้าต้องจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการนั้นและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖  และให้
ยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้  
 เมื่อไดรับค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคนึ่งใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความ
สมบูรณของค าขอ  ถาปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง  หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อบัญญัตินี้  ให้เจาพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไมถูกต้อง  หรือไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้
ขออนุญาตแกไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขอ
อนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพรอมทั้งแจ้งความไมถูกต้อง  หรือความไม   สมบูรณให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันไดรับค าขอ  
 ขอ  ๑๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๕  ตอง
น าเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจาพนักงานท้องถิ่นพรอมค าขอรับใบอนุญาตอย่าง ละ ๑ ชุด 
 ๑๑.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พร้อมส าเนาที่
รับรองส าเนาถูกต้อง  
 ๑๑.๒  ทะเบียนบ้าน  ทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ พรอมรับรองส าเนา
ถูกต้อง     
 ๑๑.๓  ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการค้า   
(กรณีทีก่่อสรา้งหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ)     
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 ๑๑.๔  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน  ของผู้แทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)     
 ๑๑.๕  หนังสือมอบอ านาจ  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และทะเบียน
บ้านของผู้รับรอง     
 ๑๑.๖  เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่ เ จ้าหน้าที่ เห็นว่าสมควรเรียกเ พ่ิม เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาต 
 ขอ  ๑๒  เจาพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่ง ไม
อนุญาต  พรอ้มด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการตามข้อ ๕  ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ไดรับค าขอตามข้อ  ๑๐  และหลักฐานตามข้อ  ๑๑  ถูกต้องครบถว้นแลว  
 ในกรณีมีเหตุอันจ าเป็นเจา้พนักงานท้องถิ่นไมอาจด าเนินการไดภายในก าหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งสามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบห้าวัน โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และ
เหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคนึ่งหรือตามที่ไดขยายไวแล้วนั้น  
 ผู้ไดรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ไดรับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจาพนักงานท้องถิ่น  หากไมมารับภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  
 ขอ  ๑๓  เจาพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจผ่อนผันผู้ประกอบกิจการตามข้อ ๕  หรือผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพงดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวในข้อ ๖  
เพียงเท่าที่เห็นสมควร  หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใด  เพื่อใหเ้หมาะสมแกกิจการซึ่งต้องควบคุมก็ได  
 ขอ  ๑๔  ใบอนุญาตที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ไดเพียงในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสัก 
 ผู้ รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไวโดยเปิดเผย  และเห็นได ง่าย ณ  
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัติ
นี้ภายในก าหนดสามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต  เมื่อไดยื่นค าขอพรอมกับเสียค่าธรรมเนียมแลว  ให้
ประกอบกิจการต่อไปได จนกว่าเจาพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไมต่ออายุใบอนุญาต  
 ผู้ประกอบกิจการค้าที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตรายใดไมช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนดเวลา 
ในวรรคสามจะต้องช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมทีค้่างช าระ เว้นแต่จะไดบอกเลิก
การด าเนินกิจการก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ 
 ขอ  ๑๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด การ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตใหย้ื่นค ารอ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐานต่อไปนี้     
  ๑๕.๑  ส าเนาการลงบันทึกประจ าวันของต ารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย     
  ๑๕.๒  ใบอนุญาตเดิม  กรณีใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ     
  ๑๕.๓  เอกสารตามข้อ ๙   
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตไดเท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาต
เดิม  
 ขอ  ๑๖  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตส าหรับกิจการใด  ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่ก าหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  
แต่ต้องไมเกินสิบหา้วัน  



 

 

12 

 ขอ  ๑๗  เจาพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาต  
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก  
  (๒)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ 
  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติ
หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 ข้อ  ๑๘  ค าสั่งพักการใช้ใบอนุญาต  และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไมยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งโดยทาง
ไปรษณยี์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไวในที่เปิดเผยเห็นไดง่าย  ณ  ภูมิล าเนา  หรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นไดทราบค าสั่งแลว  ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง  หรือวันปิดค าสั่ง
แล้วแตก่รณ ี 
 ขอ  ๑๙  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
 ขอ  ๒๐  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ในเขตความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสักในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 
 

หมวดที ่๔ 
บทก าหนดโทษ 

 ขอ  ๒๑  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๙ วรรคแรก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาตตาม
ความข้อ ๙ วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 ข้อ  ๒๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานหรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ข้อ  ๒๓  ผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด าเนินกิจการ 
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๖ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกิน
วันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
 ข้อ  ๒๔  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๑๔ วรรคสอง หรือข้อ ๑๕ วรรคแรก ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
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 ข้อ ๒๕  ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย มีอ านาจ
เปรียบเทียบคดี ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  

หมวด ๕ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ  ๒๖  ให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ  หรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  ประกอบกิจการนั้นต่อไปไดเสมือนเป็นผู้ไดรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติแลว  
แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ  และผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไปผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการ
ขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ก่อนการด าเนินการ 
 ภายใต้บทบัญญัติในข้อ ๙  ผู้ที่ประกอบกิจการที่เข้าลักษณะที่ต้องขออนุญาตก่อนวันใช้
ข้อบัญญัตินี้ และยังไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการ  ให้ด าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการภายในเวลาหนึ่ง
ปีนับตั้งแตว่ันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 
 ให้น าบทบัญญัติในข้อ ๒๑ มาบังคับใช้แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคสอง 
โดยอนุโลม 
 ขอ  ๒๗  ให้เจาพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบ
การค้าตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  
 ขอ  ๒๘  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้ส าหรับการค้าประเภทเดียวและส าหรับสถานที่เดียว ถา
ประกอบการค้าซ่ึงใหค้วบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภท
ที่มีอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดเต็มอัตรา ประเภทอ่ืนใหเ้ก็บเพียงกึ่งอัตรา 
  ขอ  ๒๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้และใหมี้อ านาจ ออกค าสั่ง  กฎ  ระเบียบ  หรือประกาศ  อันเกี่ยวกับข้อบัญญัตินี้ 
 ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสักให้ใช้บังคับได ้
  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      

     (ลงชื่อ)     อมร  แก้วจันทร์  
                        (นายอมร  แก้วจันทร์) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
                       
  
    เห็นชอบ 
               ประสิทธิ์พร  สมุหเสณีโต 
            (นายประสิทธิ์พร  สมุหเสณีโต) 
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) รักษาราชการแทน 
                   นายอ าเภอบางแก้ว 
           วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
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อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้า 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ล าดับที่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ หมายเหตุ 
บาท สต. 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
๑.๑  การเลี้ยงสุนัข ม้า โค กระบือ 
 -  ตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ ตัว 
 - มากกว่า ๒๐ ตัวขึ้นไป 
๑.๒  การเลี้ยงสุกร 
 - ตั้งแต่ ๕ – ๒๐ ตัว 
 - มากกว่า ๒๐ ตัวขึ้นไป 
๑.๓  การเลี้ยงห่าน เป็ด 
 - ตั้งแต่ ๑๐๐ – ๒๐๐ ตัว 
 - มากกว่า ๒๐๐ ตัวขึ้นไป 
๑.๔  การเลี้ยงไก่ 
 - ตั้งแต่ ๑๐๐ – ๒๐๐ ตัว 
 - มากกว่า ๒๐๐ ตัวขึ้นไป 
๑.๕  การเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อจ าหน่าย 
๑.๖  การเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ ตั้งแต่ ๒๑ ตัวขึ้นไปเพื่อจ าหน่าย 

 
 

๕๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐ 

๒๐๐ 
 

๕๐ 
๑๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

กิจการที่
ก าหนดถ้าท า
ตามนัยแห่ง
กฎหมายว่า
ด้วยการสวน
ครัวและการ

เลี้ยงเพ่ือ
ประโยชน์

แห่งครัวเรือน
ไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียม
ตาม

ข้อบัญญัตินี้ 

๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
ก. ไม่เกิน ๔ ตัว 
ข. ตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ตัว 
ค. ตั้งแต่ ๑๑ – ๒๐ ตัว 
ง. ตั้งแต่ ๒๑ – ๔๐ ตัว 
จ. ตั้งแต่ ๔๑ ตัวขึ้นไป 

 
๓๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมี
ลักษณะท านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 

๑,๐๐๐ -  
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ล าดับที่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ หมายเหตุ 
บาท สต. 

๔ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ
ขายในตลาด และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๕ การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้
ฟอก 

๒,๐๐๐ -  

๖ การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๒,๐๐๐ -  
๗ การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

 

๘ การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น
ในสถานที่จ าหน่ายอาหารการเร่ขายและการขายในตลาด 

๕๐๐ - 
 

 

๙ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย 
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
1) มีเนื้อที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
2) มีเนื้อที่ประกอบการต่ ากว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 

 

๑๐ การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 
หรือการกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนอ่ืนส่วนใดของสัตว์
หรือพืช เพ่ือเป็นอาหาร 

ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ๔๐๑ – ๖๐๐ ตารางเมตร 
ค. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ๒๐๐ – ๔๐๐ ตารางเมตร 
ง. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 

๑๑ การสะสมหรือการล้างครั่ง ๑,๐๐๐ -  
๑๒ การผลิตเนย เนยเทียม ๒,๐๐๐ -  
๑๓ การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไต

ปลา เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ -  

๑๔ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. การผลิต การหมัก 
ข. การสะสม 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๑๕ การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ -  
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ล าดับที่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ หมายเหตุ 
บาท สต. 

๑๖ การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  
การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ -  

๑๗ การเคี่ยวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง 
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
 
- 
- 

 

๑๘ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี  
เต้าฮวย 

ก. เส้นหมี่ 
ข. ขนมจีน 
ค. ก๊วยเตี๋ยว 
ง. เต้าฮวย เต้าหู้ 
จ. วุ้นเส้น 
ฉ. เกี้ยมอ๋ี 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

๑๙  การผลิตแบะแซ ๒,๐๐๐ -  
๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

๒๑ การประกอบกิจการการท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  
ขนมเปี๊ยะ 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๒๒ การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ -  

๒๓ การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง  เครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๔,๐๐๐ -  

๒๔ การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) ๔,๐๐๐ -  
๒๕ การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว ๔,๐๐๐ -  
๒๖ การผลิต  การแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบี้ยร์  

น้ าส้มสายชู 
๔,๐๐๐ -  

๒๗ การค่ัวกาแฟ 
 

๑,๐๐๐ -  
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ล าดับที่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ หมายเหตุ 
บาท สต. 

๒๘ การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร

ขึ้นไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

 

๒๙ การผลิตผงชูรส ๔,๐๐๐ -  
๓๐ การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค ๒๐๐ -  
๓๑ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน 

ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๑,๐๐๐ -  

๓๒ การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผง    
อ่ืน ๆ  

๑,๐๐๐ -  

๓๓ การผลิตไฮศครีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก. วันละไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 
ข. วันละ ๕๑ – ๕๐๐ กิโลกรัม 
ค. วันละ ๕๐๑ กิโลกรัม ขึ้นไป 

 
๕๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

๓๔ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ๒,๐๐๐ -  
๓๕ การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร ๓,๐๐๐ -  
๓๖ การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่าย

อาหาร และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
ก. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน ๒ แรงม้า 
ข. ใช้เครื่องจักประกอบกิจการเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน 

๒๐ แรงม้า 
ค. ใช้เครื่องจักประกอบกิการเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน 

๑๐๐ แรงม้า 
ง. ใช้เครื่องจักประกอบกิจการเกิน ๑๐๐ แรงม้าข้ึนไป 

 
 

๘๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 

๓๗ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีก าลังตั้งแต่  ๕  แรงม้า 
ขึ้นไป 

ก. ๕ -๑๐ แรงม้า 
ข. มากกว่า ๑๐ แรงม้าข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๓๘ การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร

ขึ้นไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

 

๓๙ การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องส าอางต่าง ๆ 

๒,๐๐๐ -  

๔๐ การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี ๑,๐๐๐ -  
๔๑ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป ๒,๐๐๐ -  
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ล าดับที่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ หมายเหตุ 
บาท สต. 

๔๒ การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ  ๒,๐๐๐ -  
๔๓ การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช ๑,๐๐๐ -  
๔๔ การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๕๐๐ -  
๔๕ การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านอง

เดียวกันด้วย เครื่องจักร 
๒,๐๐๐ -  

๔๖ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
ก. เครื่องสีข้าวขนาด ๒๕ แรงม้าข้ึนไป 
ข. เครื่องสีข้าวขนาดต่ ากว่า ๒๕ แรงม้า 

 
๒๐๐ 
๑๕๐ 

 
- 
- 

 

๔๗ การผลิตยาสูบ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

 

๔๘ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วย
เครื่องจักร 

๑,๐๐๐   

๔๙ การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร

ขึ้นไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
- 
 
- 

 

๕๐ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  
๕๑ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง ๒,๐๐๐ -  
๕๒ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ต่าง ๆ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๕๓ การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้น
กิจการในล าดับที่  ๕๒ 

๒,๐๐๐ -  

๕๔ การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  
การรีด  การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้น
กิจการในล าดับที่ ๕๒ 

๕๐๐   

๕๕ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก  โครเมี่ยม     
นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน ล าดับที่ ๕๒ 

๒,๐๐๐ -  

๕๖ การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการในล าดับที่  ๕๒ 

ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตร.ม. 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๕๗ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการในล าดับที่ ๕๒ 

๒,๐๐๐ -  
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๕๘ การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการ
ล้างแร่ 

๒,๐๐๐ -  

๕๙ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพ่น
สารกันสนิมยานยนต์ 

ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป 

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

 
 
- 
 
- 

 

๖๐ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล 

ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป 

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 
 

๕๐๐ 
 

๓๐๐ 

 
 
 
- 
 
- 

 

๖๑ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการ
ซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าว
ด้วย 

๑,๐๐๐ -  

๖๒ การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์ ๕๐๐ -  
๖๓ การผลิต   

การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
การปะ  การเชื่อมยาง 

๔,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

- 
- 
- 

 

๖๔ การอัดผ้าเบรก  ผ้าครัช 
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร

ขึ้นไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

 
๒๕๐ 

 
- 
 
- 

 

๖๕ การผลิตไม้ขีดไฟ ๔,๐๐๐ -  
๖๖ การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  

การท าคิ้ว  หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจักรที่มีก าลัง  ๕  แรงม้าข้ึนไป 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๑ แรงม้า  แต่ไม่เกิน ๕ 

แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลัง  ๑  แรงม้า  ลงมา 

 
 
 
 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 
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๖๗ การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  
การทาสาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ 
หรือหวาย 

ก. เครื่องจักรที่มีก าลัง  ๕  แรงม้าข้ึนไป 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๑ แรงม้า  แต่ไม่เกิน ๕ 

แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลัง  ๑  แรงม้า  ลงมา 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 

๖๘ การอบไม้ ๓,๐๐๐ -  
๖๘ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
๗๐ การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป 

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

 

๗๑ การผลิตกระดาษต่าง  ๆ ๑,๐๐๐ -  
๗๒ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 

ก. ขายส่ง 
1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร

ขึ้นไป 
2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตาราง

เมตร 
ข. ขายปลีก 

1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป 

2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตร.ม. 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๒๐๐ 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

๗๓ กิ จ กา ร สปา เ พ่ื อสุ ขภ าพ เ ว้ นแต่ เ ป็ น กา ร ให้ บ ริ ก า ร ใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ -  

๗๔ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
ล าดับที่  ๗๓ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

๔,๐๐๐ -  

๗๕ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพรเว้นแต่
เป็นการให้บริการในล าดับที่ ๗๓ หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ -  

๗๖ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
ก. ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
ข. เกินกว่า ๒๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๗๐ ห้อง 
ค. เกินกว่า ๗๐ ห้อง 

 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
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๗๗ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

ก. ไม่เกิน ๕ ห้อง 
ข. ตั้งแต่ ๖ – ๑๐ ห้อง 
ค. ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๕ หอ้ง 
ง. ตั้งแต่ ๑๖ – ๒๐ ห้อง 
จ. ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ห้อง 
ฉ. ตั้งแต่ ๕๑ ห้อง ขึ้นไป 

 
 

๑๐๐ 
๔๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๖๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

๗๘ การประกอบกิจการมหรสพ ๒,๐๐๐ -  
๗๙ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คา

ราโอเกะหรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
๕๐๐ -  

๘๐ การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการในล าดับที่ ๗๓ 

๒,๐๐๐ -  

๘๑ การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการ
เล่นอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

๓,๐๐๐ -  

๘๒ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑๕๐ -  

๘๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การ
บริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการดังใน
ล าดับที่  ๗๓ หรือ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ าด้วย
สถานพยาบาล 

๕,๐๐๐ -  

๘๔ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ๒,๐๐๐ -  
๘๕ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๕,๐๐๐ -  
๘๖ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การ

สาธารณสุขวิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
๑,๐๐๐ -  

๘๗ การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๕๐๐ -  
๘๘ การปั่นด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอ

ผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ข้ึนไป 
๕๐๐ -  

๘๙ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๑,๐๐๐ -  
๙๐ การปั่นฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
๙๑ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
๙๒ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 

ก. ตั้งแต่ ๕ – ๑๐ เครื่อง 
ข. ตั้งแต่ ๑๑- ๒๐ เครื่อง 
ค. ตั้งแต่ ๒๑ เครื่องขึ้นไป 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
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๙๓ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ -  
๙๔ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๑๐๐ -  
๙๕ การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ -  
๙๖ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

๙๗ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๔,๐๐๐ -  
๙๘ การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

ก. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
ข. เกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

๙๙ การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
ก. ๑-๓  ตัน 
ข. ๓-๕  ตัน 
ค. ๕  ตันขึ้นไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

๑๐๐ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๒,๐๐๐ -  
๑๐๑ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ ๑,๐๐๐ -  
๑๐๒ การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา

หินปูน 
๒,๐๐๐ -  

๑๐๓ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้อง
ยาง ฝ้า เพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 

๔,๐๐๐ -  

๑๐๔ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๒,๐๐๐ -  
๑๐๕ การผลิตกระดาษทราย ๒,๐๐๐ -  
๑๐๖ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๕,๐๐๐ -  
๑๐๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิ

ไดส์ หรือสารตัวท าละลาย 
๓,๐๐๐ -  

๑๐๘ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส 
ก. ก๊าซหุงต้ม 

๑) ไม่เกิน ๒๐ ถัง 
๒) ตั้งแต่ ๒๐ ถังข้ึนไป 

ข. ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาเซททีลีน 

 
 

๑๕๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

 

๑๐๙ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ต่าง ๆ 

๑,๐๐๐ - ยกเว้นปั๊ม
หลอด ๑๕๐ 

บาท 
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๑๑๐ การผลิต การสะสมการ ขนส่งถานหิน ถ่านโค้ก 
ก.  เพ่ือขายส่ง 

๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตาราง
เมตรขึ้นไป 

๒) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๑๐๐ ตาราง
เมตร 

ข.  เพื่อขายปลีก 
     ๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป 
สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๕๐ ตารางเมตร 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

๑๑๑ การพ่นสี ยกเว้นกิจการในล าดับที่ ๕๙ ๑,๐๐๐ -  
๑๑๒ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 

๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตาราง
เมตรขึ้นไป 

๒) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๒๐๐ ตาราง
เมตร 

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

๑๑๓ การโม่  การบดชัน ๒,๐๐๐ -  
๑๑๔ การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมสี ๓,๐๐๐ -  
๑๑๕ การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ ๕๐๐ -  
๑๑๖ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์

ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑,๐๐๐ -  

๑๑๗ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 

๑,๐๐๐ -  

๑๑๘ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐ -  
๑๑๙ การผลิตน้ าแข็งแห้ง ๑,๐๐๐ -  
๑๒๐ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอัน

เป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๑,๐๐๐ -  

 
๑๒๑ การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ -  
๑๒๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช  

หรือพาหะน าโรค 
๕๐๐ -  
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๑๒๓ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕๐๐ -  
๑๒๔ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
ก. เครื่องจักท่ีมีก าลังรวมกันตั้งแต่ ๒ แรงม้าข้ึนไป 
ข. เครื่องจักมีก าลังรวมกันต่ ากว่า ๒ แรงม้า 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 

๑๒๕ การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
อีเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป 

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 

๕๐๐ 
 

๒๐๐ 

 
 
- 
 
- 

 

๑๒๖ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ -  
๑๒๗ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๕๐๐ -  
๑๒๘ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๑,๐๐๐ -  
๑๒๙ การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๕๐ ตารางเมตร 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตาราง

เมตร 
ค. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกว่า ๒๐๐ ตาราง

เมตรขึ้นไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
 
- 
 

 

๑๓๐ การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๓๐๐ -  
๑๓๑ การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 

ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า ๕๐ ตารางเมตร 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑- ๑๐๐ ตาราง

เมตร 
ค. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกว่า ๑๐๐ ตาราง

เมตรขึ้นไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

๑๓๒ การก่อสร้าง 
คิดพ้ืนที่ก่อสร้างตามขนาดพื้นที่เป็นตารางเมตร 

ตร. ม.
ละ ๑ 
บาท 

- เก็บได้สูงสุด
ไม่เกิน 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

 กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๒,๐๐๐ -  
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แบบค าขอรับใบอนุญาต 
 

เขียนที่.................................................................  
วันที่............เดือน........................................พ.ศ. ..................  

  
 ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ..................ป สัญชาต.ิ..................... 
บ้านเลขท่ี.................หมูที่............ตรอก/ซอย...................ถนน........................... แขวง/ต าบล............................
เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท์........................................     
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ    
  (   )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท........................................................      
.................................................................................. โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ...................................ตารางเมตร    
  (   )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท......................................................................    
................................................................................คนงาน...............คน  ใช้เครื่องจักรขนาด..................แรงมา     
  (   )  กิจการตลาด ที่มีการจ าหน่าย...........................(เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด)     
  (   )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จ าหน่ายสินค้าประเภท................................     
ณ  บริเวณ.............................................โดยวิธีการ.............................................   
  (   )  กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ   
   ประเภทเก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งก าจัดที่....................................................... 
   เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยระบบก าจัดอยู่ที่.................................................. 
   เก็บขนมูลฝอย โดยแหล่งก าจัดอยู่ที่..........................................................………. 
   เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยระบบก าจัดอยู่ที่....................................................   
ตอ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ........... ............................................................พร อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบ
หลักฐานและ เอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ  
 ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัว....................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ  
 ๓.๑  ...........................................................................................................................  
 ๓.๒  ............................................................................ ................................................    
 ๔.  .......................................................................................................................... ..........  
 ๕.  ............................................................ .........................................................................  
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ) ..................................................ผู้ขอใบอนุญาต 
(..................................................) 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ ......................................................... 
........................................................ ................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
 (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ........................................................................................... 
......................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
 

(ลงชื่อ) ................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(................................................) 

ต าแหน่ง ..................................................วันที่ ......./......../........ 
 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

(ลงชื่อ) ............................................... เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
( .............................................. ) 

ต าแหน่ง ............................................ วันที่ ......./........./......... 
 

แผนผงัแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกจิการโดยสังเขป 
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แบบค าขอต่อใบอนุญาต 
 

เขียนที่ ............................................... 
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .................... 

 
 ข้าพเจ้า ................................................................อายุ ................ปี สัญชาติ ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี .................. หมูท่ี่ .................. ตรอก/ซอย ............................... ถนน ................... ..................... 
แขวง/ต าบล ............................................ เขต/อ าเภอ ............. ........................... จังหวัด ............................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................ 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ..............................................................  
ตามใบอนุญาตเล่มที่ .............. เลขท่ี ............./............ ออกให้เมื่อวันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. ...............  
ต่อนายองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ 

๑) ส าเนาบัตรประชาชน 
๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓) หลักฐานการอนุญาตกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง คือ 
 ๓.๑ ..................................................................................... .. 
 ๓.๒ ......................................................................................  
๔) .............................................................................................................................  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความใบแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต 
( .......................................................) 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต 
(  ) เห็นควรไม่อนุญาต 
เพราะ ......................................................................... 
................................................................................. 
(ลงชื่อ) .....................................เจ้าพนักงานสาธารสุข 
         ( ......................................................) 
ต าแหน่ง .................................................................... 

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

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต 
(  ) เห็นควรไม่อนุญาต 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... 
        ( ...................................................) 

ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก 
วันที่ ............/............./.................. 
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หมายเหต ุ
          :-   เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  และไดมีการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการ
ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบกับมีการประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔)  ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๔๖  ซึ่งได้ก าหนด
กิจการต่าง ๆ ที่ตอ้งควบคุมเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ได้พิจารณาแล้วเห็นควรออก
ข้อบัญญัติต าบล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการก ากับดูแลสถานประกอบการให้มีมาตรฐาน  ตลอดจน
ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แกสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมอันจะเป็นผลดี ต่อการพัฒนาต าบลโคกสักต่อไป 


