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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลต้ังใจ 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจ  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลตั้งใจโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจและนายอําเภอเมืองสุรินทร์   
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจ  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจ  เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้ก่อนในข้อบัญญัตินี้   
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออย่างอื่น 
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงานหรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ  ๕  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลตั้งใจ 
  (๑)  กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
   (๑.๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (๑.๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ 
ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 
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  (๒)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๒.๑)  การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย   

หรือขายในตลาด 
   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๒.๔)  การเค่ียวหนัง  เอน็  หรือไขสัตว์ 
   (๒.๕)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่
เพื่อเป็นอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์
หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคลั่ง 
  (๓)  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร   

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่   

ปลาร้า  ปลาเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   
ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  
ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  
บด  นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
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   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนนจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  
เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี้  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓.๗)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   
ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 
   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
   (๓.๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ 
   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 
   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายน้ําอัตโนมัติ 
   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
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  (๔)  กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ 
ทําความสะอาดต่าง ๆ 

   (๔.๑)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง  

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความ

สะอาดต่าง ๆ 
  (๕)  กิจการเก่ียวกับการเกษตร 
   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
   (๕.๒)  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือ

แป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๕.๔)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 
   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
   (๕.๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  

ข้าวโพด 
  (๖)  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  

ด้วยโลหะหรือแร่ 
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   (๖.๒)  การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ  
ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร  
หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ
โลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ  
ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 
  (๗)  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
   (๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๗.๒)  การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้

บริการหรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร   
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

   (๗.๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี 
   (๗.๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๗.๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
   (๗.๙)  การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
  (๘)  กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๘.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
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   (๘.๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๘.๓)  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
   (๘.๔)  การอบไม้ 
   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธปู 
   (๘.๖)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
   (๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
  (๙)  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๙.๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ   
ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่  กิจการที่อยู่ในบังคับ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตว์ชั่วคราว 
  (๑๐)  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑๐.๑)  การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
   (๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ 
   (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ 
   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
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   (๑๐.๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
  (๑๑)  กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหิน  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๑.๓)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อย  ด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 
   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
   (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๑.๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 
 (๑๒)  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 
   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
   (๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 
   (๑๒.๖)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
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   (๑๒.๗)  การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (๑๒.๙)  การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนผสมของ  

ดอกไม้เพลิง 
   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
 (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 
   (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (๑๓.๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
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   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 
   (๑๓.๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค 
   (๑๓.๑๒)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
ข้อ  ๖  สถานประกอบกิจการต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๗  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมาย
อื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ  
โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน 

ข้อ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่ เ ก่ียวข้อง  มีบันไดหนีไฟ   
หรือทางออกฉุกเฉิน  มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 

โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
  (๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น 
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และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๐  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑ )  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ 
ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ  ๑๓  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ  ปลอดภัยเป็นสัดส่วนและ 
ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ  ๑๔  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็น 
ไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง 
อย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
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  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ 
ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตรายหรือมีการใช้สารเคมีหรือ 
วัตถุอันตราย  จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ  ๑๗  ผู้ประกอบกิจการ  การเคาะ  ปะผุ  พ่นสียานยนต์  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับสถานที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  สถานเลี้ยงเด็ก  สถานดูแลผู้สูงอายุ 

หรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการหรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ 
ซึ่งต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องมีระบบป้องกันผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 

ความในวรรคแรก  มิให้ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และมีข้อจํากัดเร่ืองการย้ายสถานท่ีตั้ง  ทั้งนี้  ต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและ 
เหตุรําคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพสถานที่อื่นใดท่ีต้องมีการคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชนเป็นพิเศษและระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามความในวรรคแรก   

  (๒)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะ 
   (๒.๑)  อาคาร  ต้องมีความม่ันคง  แข็งแรงและปลอดภัย 
   (๒ .๒)  พื้นต้องทําด้วยคอนกรีตหรือวัสดุอื่นใดที่แข็งแรง  อยู่ในสภาพดี  

เหมาะสม  ปลอดภัยและทําความสะอาดง่าย 
   (๒.๓)  พื้นอาคารในส่วนที่ล้างรถ  ควรมีความลาดเอียงที่เหมาะสมสําหรับ

ระบายน้ําจากการล้าง 
   (๒.๔)  ผนัง  ต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรงและทําความสะอาดง่าย 
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   (๒.๕)  หลังคาต้องมุงด้วยกระเบ้ืองหรือวัสดุอื่นใดที่แข็งแรง 
   (๒.๖)  มีประตูหรือทางเข้าออกสถานประกอบกิจการที่มีความกว้างเพียงพอ 

กับการเข้าออกของยานพาหนะและการเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉิน 
   (๒.๗)  มีการแบ่งพื้นที่ดําเนินกิจการแต่ละส่วนอย่างเป็นสัดส่วนและเหมาะสม

โดยบริเวณผสมสีบริเวณพ่นสีและอบสียานยนต์ต้องมีการแยกห้องอย่างชัดเจนเป็นห้องปิดมิดชิดและ 
จัดให้มีระบบระบายอากาศและบําบัดอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

   (๒.๘)  มีการระบายอากาศในอาคารโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกลที่เหมาะสม 
   (๒.๙)  ทําความสะอาดและบํารุงรักษาอาคาร  รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ  

อย่างสมํ่าเสมอ   
  (๓)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัยของเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และ

อุปกรณ์ 
   (๓.๑)  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์  รวมถึงสวิตซ์และสายไฟต่าง ๆ  

ต้องติดตั้งหรือจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน  เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
   (๓.๒)  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ที่มีส่วนที่เป็นอันตราย 

ต้องมีครอบป้องกันอันตราย 
   (๓.๓)  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลือกนอกเป็นโลหะ  

จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน  เช่น  สายดินและเคร่ืองตัดไฟร่ัว  เป็นต้น 
   (๓.๔)  การเดินสายไฟ  ต้องเดินสายไฟให้เรียบร้อยหรือเดินในท่อร้อยสาย 
   (๓.๕)  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์  ต้องได้รับการตรวจตรา

เป็นประจํา  หากพบการชํารุด  ต้องดําเนินการซ่อมแซมและแก้ไข  พร้อมทั้งต้องมีป้ายหรือสัญญาณเตือน
กรณีเคร่ืองจักรชํารุดหรือขัดข้อง  เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

  (๔)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการน้ําดื่มน้ําใช้และการสุขาภิบาลอาหาร 
   (๔ .๑ )  จัดให้ มีน้ํ าดื่มที่ ได้ คุณภาพตามมาตรฐานนํ้าดื่ม  สําหรับบริการ

ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่แยกออกจากบริเวณการผลิต  โดยลักษณะ 
การจัดบริการน้ําดื่มต้องปราศจากความสกปรกหรือการปนเปื้อน 
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   (๔.๒)  จัดให้มีน้ําใช้ที่สะอาดและมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้ในแต่ละวัน 
   (๔.๓)  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ให้บริการ 

แก่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
   (๔.๔)  จัดให้มีอ่างหรือที่ล้างมือ  พร้อมสบู่  ที่มีจํานวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
  (๕)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง 
   (๕.๑)  ห้องผสมสี  พ่นสี  และอบสียานยนต์  ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศ

และระบบบําบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบําบัดฝุ่นละออง  สารอินทรีย์ระเหยง่ายและ 
ผู้ประกอบกิจการจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  พร้อมทั้งมีมาตรการในการควบคุม
ให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดระบบระบายอากาศและระบบบําบัดอากาศขณะปฏิบัติงานทุกคร้ังและให้ติดตั้ง 
มิเตอร์ไฟแยกเฉพาะสําหรับระบบบําบัดอากาศ  เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าสถานประกอบกิจการ 
มีการเดินเคร่ืองระบบบําบัดอากาศ  ทั้งนี้  ห้ามทําการผสมสี  พ่นสีและอบสียานยนต์นอกห้องดังกล่าว 
โดยเด็ดขาด 

   (๕.๒)  มีการป้องกัน  ควบคุมหรือบําบัดกลิ่นจากการประกอบกิจการที่มี
ประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียง 

   (๕.๓)  มีการป้องกัน  ควบคุมไอระเหยของสารเคมีและฝุ่นละอองจากการ
ประกอบกิจการ  เพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

   (๕.๔)  กรณีที่ระบบบําบัดอากาศเป็นแบบการใช้วัสดุดูดซับกลิ่นหรือสารอินทรีย์
ระเหยง่าย  ให้ดําเนินการตรวจตราวัสดุดูดซับกลิ่นหรือวัสดุกรองฝุ่นละอองสีในห้องพ่นสีเป็นประจํา   
หากพบการอุดตันของวัสดุดูดซับหรือวัสดุกรองฝุ่นละอองสีให้ทําการเปลี่ยนทันทีหรือเปล่ียนตาม
กําหนดเวลา  พร้อมทั้งให้มีการบันทึกผลเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
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   (๕.๕)  จัดให้มีบริเวณหรือห้องสําหรับทําการเคาะ  ปะผุยานยนต์ที่ปิดมิดชิดและ
มีการควบคุมระดับเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

  (๖)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอย  ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล 
   (๖.๑)  ต้องจัดให้มีรางหรือท่อระบายน้ํา  บ่อพักที่มีขนาดเพียงพอโดยต้องจัดทํา  

บ่อดักไขมันที่มีขนาดเพียงพอ 
   (๖.๒)  มีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียจากการประกอบกิจการ  

ก่อนระบายสู่แหล่งน้ําสาธารณะ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

   (๖.๓)  จัดให้มีภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท 
มูลฝอย  มีการทําความสะอาดภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ  รวมทั้งมีการรวบรวม
และกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

   (๖.๔)  มีการจัดการกากของเสีย  สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือวัสดุที่เสื่อม
คุณภาพจากกระบวนการผลิต  รวมถึงวัสดุอื่น ๆ  ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

   (๖.๕)  จัดให้มีห้องน้ํา  ห้องส้วมและอ่างหรือที่ล้างมือ  พร้อมสบู่  ที่มีจํานวน
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ  ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม  โดยจัดห้องส้วมแยกชายหญิงและมีจํานวนอย่างน้อย 
ในอัตรา  ๑  ที่ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน  ๑๕  คน  อัตรา  ๒  ที่  ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน  ๔๐  คน  อัตรา  ๓  ที่
ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน  ๘๐  คน  และเพิ่มขึ้นต่อจากนี้ในอัตราส่วน  ๑  ที่  ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน  ๕๐  คน 

  (๗)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการป้องกันเหตุรําคาญ 
  จัดให้มีมาตรการ  วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันปัญหาเหตุรําคาญที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่โดยปกติแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
  (๘)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   (๘.๑)  จัดให้มีทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน  พร้อมแผนผังแสดงโดยต้องมีป้าย

แสดงให้เห็นชัดเจน 
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   (๘ .๒ )   จัดให้ มี ระบบสัญญาณแจ้ง เหตุ เพลิ ง ไห ม้และเค ร่ืองดับ เพลิง 
แบบเคล่ือนย้ายได้ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ต้องมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย  ๖  เดือน/คร้ัง  ทั้งนี้ให้มี 
การบํารุงรักษาตามข้อกําหนดของผู้ผลิต 

   (๘.๓)  มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับ  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  ของจํานวนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแผนกของ 
สถานประกอบกิจการนั้น  และจัดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่  ๑๐  คนขึ้นไป  ให้มีแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

   (๘.๔)  มีสถานที่จัดเก็บสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการ  ที่มีความม่ันคง  
แข็งแรง  ปลอดภัย  และแยกออกจากบริเวณการผลิตอื่น ๆ  โดยต้องจัดให้มีป้ายแสดงชนิด  ประเภทของ
สารเคมีแต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจนจัดให้มีบัญชีรายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี   
(SDS:  safety  data  sheets)  โดยเอกสารทั้งหมดให้แสดงเป็นภาษาไทย  จัดเก็บไว้ในที่เปิดเผยและ
เรียกดูได้ง่าย 

   (๘.๕)  จัดให้มีแสงสว่างภายในสถานประกอบกิจการที่เพียงพอตามลักษณะงาน  
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง 

   (๘ .๖ )   มีการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองและความเข้มข้นของสารเคมี 
ในบรรยากาศการทํางานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

   (๘.๗)  จัดให้มีมาตรการป้องกัน  ควบคุมปัญหาเสียงดังภายในสถานประกอบ
กิจการให้ได้มาตรฐาน  ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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   (๘.๘)  จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เพียงพอและ
เหมาะสมตามลักษณะงาน  เช่น  หน้ากากป้องกันกลิ่น  ไอระเหยสารเคมี  ที่ครอบหูหรือที่อุดหูและ
แว่นตากรองแสง  เป็นต้น  และจัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบํารุงรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  ทั้งนี้  ต้องมีมาตรการในการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 

   (๘.๙)  จัดให้มีคู่มือหรือเอกสารท่ีแสดงข้ันตอนการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน  และจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน  ณ  จุดปฏิบัติงาน  ในที่เปิดเผยและเรียกดูได้ง่าย 

  (๙)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
   (๙.๑)  จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานแรกรับเข้าทํางานและผู้ปฏิบัติงาน

ต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี  และตรวจตามปัจจัยเสี่ยง  ตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

   (๙.๒)  ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมหรือให้ความรู้ก่อนเข้าปฏิบัติงาน  เช่น  
ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย  สุขอนามัยส่วนบุคคลและวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  เม่ือได้รับ
บาดเจ็บจากการทํางาน  เป็นต้น  พร้อมทั้งมีการบันทึกผลของการอบรมทุกคร้ัง 

   (๙.๓)  จัดให้มีสถานที่ชําระล้างร่างกายและชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  ภายใน
สถานประกอบกิจการ  

   (๙.๔)  กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  ต้องมีการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย  
รวมถึงมีการส่งต่อผู้ป่วยได้ทันท่วงที 

   (๙.๕)  มีข้อบังคับกับผู้ปฏิบัติงาน  มิให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ไม่สูบบุหร่ี
หรือเสพสารเสพติดและไม่รับประทานอาหาร  ขณะปฏิบัติงาน 

  (๑๐)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการป้องกัน  ควบคุม  สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 
  จัดให้มีมาตรการป้องกัน  ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนําโรค  ในพื้นที่สถานประกอบกิจการ 
ข้อ  ๑๘  เม่ือข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุม  ตามข้อ  ๕  

ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่เดียว 
ข้อ  ๑๙  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็น

การค้าจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้  พร้อมกับเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  กรณีเป็นนิติบุคคล 
  (๔)  หนังสือมอบอํานาจ  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 

ที่รับรองความถูกต้องของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  กรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถย่ืนคําขอได้
ด้วยตนเอง 

  (๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ  ๒๐  ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่ กําหนดไว้ 

ในข้อบัญญัตินี้ 
  (๑)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  รวมทั้ง

เง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้โดยเฉพาะในใบอนุญาต 
  (๒)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตขัดต่อกฎหมายอื่น 

ที่เก่ียวข้อง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ข้อ  ๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๒๒  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ 
ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
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และกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๓  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจเท่านั้น 

การขอต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดไว้  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืน 
คําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙ 

ข้อ  ๒๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  สําหรับกรณีการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 
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ข้อ  ๒๕  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตั้งใจ 

ข้อ  ๒๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ
ชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ   ๒๘   ในกรณีปรากฏว่ าผู้ รับ ใบอนุญาตไ ม่ปฏิ บัติห รือปฏิ บัติ ไ ม่ถู กต้องตามบท 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๙  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนญุาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓ )  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้
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หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๓๐  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง 
ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ
ผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๓๑  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๒  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๓๓  บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งได้ออกก่อนวันใช้
ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ  ๓๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บัญชา  สุยคง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจ 



บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลตัง้ใจ 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดบั 
ที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเลี้ยงสตัว์ 

(๑) การเลี้ยงสตัว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
        ก. การเลี้ยงโค กระบือ 
            ต้ังแต่  ๑๐  ตัวขึ้นไป 
        ข. การเลี้ยงสุกร 
            ต้ังแต่  ๑๐  ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
            ต้ังแต่  ๒๐  ตัวขึ้นไป 
         ค. การเลี้ยงไก่ ต้ังแต่ ๑๐๐ ตัวขึ้นไป 
         ง. การเลี้ยงห่าน เป็ด  
            ต้ังแต่  ๕๐  ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตัว 
            ต้ังแต่  ๒๐๐  ตัวขึน้ไป 
(๒) การเลี้ยงสตัว์เพ่ือรีดเอานม 
            ไม่เกิน  ๑๐  ตัว 
            ต้ังแต่  ๑๐  ตัวขึ้นไป 
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน 
ทั้งน้ี จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่
ก็ตาม 

 
 
 

๓๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๒ กิจการทีเ่กี่ยวกบัสตัว์และผลติภณัฑ์ 
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย 
ในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น  
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
(๖) การผลิตเครื่องใช้หรือผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรอืส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 
(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรอื
การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหาร 
(๘) การสะสมหรือการล้างคร่ัง 
 

 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 



 

ลําดบั 
ที ่

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท) 
๓ กิจการทีเ่กี่ยวกบัอาหาร เครือ่งดื่ม น้าํดื่ม 

  (๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
  (๒) การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา 
เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
  (๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลติ
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๕) การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร 
จากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๖) การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้น 
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ้ี 
  (๘) การผลิตแบะแซ 
  (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จนัอับ ขนมเป๊ียะ 
(๑๑) การผลิต หรือแบ่งบรรจุนํ้านม หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ 
(๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ 
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใดยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
(๑๔) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร ์นํ้าส้มสายชู 
(๑๕) การค่ัว หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(๑๖) การผลิต หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
(๑๗) การผลิต การแบ่งบรรจุผงชูรส 
(๑๘) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายนํ้าอัตโนมัติ 
(๑๙) การผลิต การแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 
(๒๐) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๑) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๒๒) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(๒๓) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึน้ไป 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

-๒- 



 

ลําดบั 
ที ่

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท) 
๔ กิจการทีเ่กี่ยวกบัยา เวชภณัฑ์ อุปกรณก์ารแพทย์ เครื่องสําอาง 

ผลติภณัฑ์ทาํความสะอาด 
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ 
(๓) การผลิตสาํลี ผลิตภัณฑ์จากสําล ี
(๔) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ 

 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๕ กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร 
(๑) การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช 
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ 
     ก. การทําด้วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า 
     ข. การทําด้วยแรงอื่น 
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
     ก. โรงสีขนาดเกิน  ๒๔  เกวียนขึ้นไป 
     ข. โรงสขีนาดไม่เกิน  ๒๔  เกวียน 
(๕) การขัด กะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
     ก. รถนวดข้าว 
     ข. รถเกี่ยวข้าว 
(๖) การผลิตยาสูบ 
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
(๘) การผลิตเสน้ใยจากพืชด้วยเครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๖ กิจการทีเ่กี่ยวกบัโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่ 
(๒) การถลุงแร ่การหลอม หรอืหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมยีม นิกเกิล หรอื
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือกหรือล้างแร่ 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

-๓- 



 

ลําดบั 
ที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท) 
๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
         ก. รถยนต์ 
         ข. จักรยานยนต์ 
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
(๔) การประกอธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุง
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
         ก. รถยนต์ 
         ข. จักรยานยนต์ 
(๕) การล้าง อัดฉีดยานยนต์ 
(๖) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
(๗) การปะ เช่ือมยาง 
(๘) การผลิต ซ่อม การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่ เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกลเก่า 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๘ กิจการเกีย่วกบัไม้ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
         ก. เครือ่งจักรหรือไฟฟ้า ต้ังแต่  ๒๐  แรงม้าขึ้นไป 
         ข. เครือ่งจักรหรือไฟฟ้า ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 
(๓) การผลิต  พ่น ทาสารเคลอืบเงาหรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
(๔) การอบไม ้
(๕) การผลิต หรือแบ่งบรรจุธูป 
(๖) การผลิตสิง่ของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
(๘) การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน 
     ก. ต้ังแต่  ๕๐  กระสอบขึ้นไป 
     ข. ต้ังแต่  ๑๐  กระสอบขึ้นไป แต่ไม่ถึง  ๕๐  กระสอบ 
     ค. ไม่ถึง  ๑๐  กระสอบ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 

 

-๔- 



 

ลําดบั 
ที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท) 
๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 

(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมทีจ่ัดไว้เพ่ือ
ให้บริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนโดยมีค่าตอบแทน 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      ก. ไม่เกิน  ๑๐  ห้อง 
      ข. ต้ังแต่  ๑๐  ห้องขึ้นไป 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘) การจัดใหม้ีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก   
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
      ก. เกินกว่า  ๓  วัน 
      ข. ไม่เกิน  ๓  วัน 
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
        ก. ร้านที่มีเก้าอ้ีบริการ ต้ังแต่  ๓  ทีน่ั่งขึ้นไป 
        ข. ร้านที่มีเก้าอ้ีไม่ถึง  ๓  ที่น่ัง 

(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
(๑๔) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(๑๕) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 
(๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
(๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สงูอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
(๑๗) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือ 
รับฝากสัตว์ช่ัวคราว 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
๑๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

-๕- 



 

ลําดบั 
ที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท) 
๑๐ กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ 

(๑) การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
ต้ังแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ ต้ังแต่  ๑๐๐  กิโลกรัม
ขึ้นไป 
(๓) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๔) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ต้ังแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
(๕) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๖) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๗) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๑๑ กิจการที่เกี่ยวหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
(๘) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๙) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
     ก. สะสมไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ลิตร 
     ข. สะสมต้ังแต่  ๑,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป 
(๒) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
     ก. การสะสมในลักษณะต้ังเป็นป้ัมจําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง 
     ข. สะสมต้ังแต่  ๑๐,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป 
     ค. สะสมต้ังแต่  ๒๐๐  ลิตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
     ง. สะสมไม่ถึง  ๒๐๐  ลิตร 
(๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหินหรือถ่านโค้ก 
(๔) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๕) การผลิตสี หรือนํ้ามันผสมสี 
(๖) การผลิต กางล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๗) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

-๖- 



 

ลําดบั 
ที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท) 
   (๘) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๙) การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมสี 
(๑๐) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๑) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๒) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 
(๑๓) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๔) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือ 
พาหะนําโรค 
(๑๕) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
     ก. มีช่างต้ังแต่  ๓  คนขึ้นไป 
     ข. มีช่างไม่ถึง  ๓  คน 
(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

 
๕๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 

 

-๗- 


