
 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร     
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพในองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร  และโดยอนุมัติของนายอําเภอบานโพธิ์  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรแลวสามสิบวัน   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๑

ขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรและใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร   

  “ขอกําหนดของทองถิ่น”  หมายความวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวานายกองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “กิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ”  หมายความวา  สถานที่ที่ทําการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวด  

หรือใสภาชนะตาง ๆ  โดยมีการจายเงินเปนคาน้ําบริโภค  ณ  สถานที่ผลิตน้ํา  และน้ําดื่มจากเครื่องจําหนาย 

อัตโนมัติ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนี้เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
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  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

   (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกจิอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้นท้ังนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ   

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม   

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

   (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารเรขายหรือขายในตลาด   

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตวกระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังเอ็นหรือไขสัตว   

   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก   

เขา  หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช 

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้ําดื่มยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม   

หรือพืชอยางอื่น 
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   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด   

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

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย   

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๓.๗)  การผลิต  บะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน   

   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม   

   (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผลอื่น ๆ   

   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   

   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก   

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ   
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   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   

  (๔) กิจการที่เกีย่วกับยาเวชภัณฑอุปกรณการแพทยเครื่องสําอางผลิตภัณฑทําความสะอาด   

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย   

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

   (๔.๔)  การผลิต  ผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

   (๔.๕)  การผลิต  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ    

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํามันจากพืช   

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   

   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุ  แปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือ 

แปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ   

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุย  หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถาย  ผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะเครื่องประดับ  เครื่องมืออุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร   



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑)   

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซหรือไฟฟายกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ 

โลหะอื่นใดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๕)  การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑)   

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

   (๗.๒)  การผลิต  ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย   

   (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่ เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัดไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย   

   (๘.๔)  การอบไม   

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

   (๘.๖)  การผลิต  ส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน   

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล   

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบอบนวด   

   (๙.๓)  การประกอบกจิการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการ  ที่ไดรับอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักท่ีมิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราว  สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๖)  การประกอบกิจการ  หอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย   

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ   

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข   

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม   

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก 

สัตวชั่วคราว   

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

   (๑๐.๒)  การสะสม  ปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   

   (๑๐.๓)  การปน  ฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   

   (๑๐.๔)  การทอ  เส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๑๐.๖)  การพิมพผาและส่ิงทออื่น ๆ   

   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   

   (๑๑.๓)  การผลิต  ส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนตหรือ 

วัตถุท่ีคลายคลึง   

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสม  ซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด   

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒)   

   (๑๑.๕)  การเจียระไน  เพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๑.๖)  การเล่ือยตดั  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว   

   (๑๑.๑๐)  การผลิต  กระดาษทราย  หรือผาทราย   

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕)   

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดางสารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย   

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑)   

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน   

   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี   



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลาง  ฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร   

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ 

วัตถุท่ีคลายคลึง   

   (๑๒.๑๑)  การผลิต  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน   

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง   

   (๑๒.๑๕)  การผลิต  เชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค   

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ   

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๓.๔)  การพิมพ  แบบพิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลว  หรือเหลือใช   

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

   (๑๓.๗)  การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน   

ผลิตภัณฑใหม   

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโชค   

   (๑๓.๑๒)  การผลิต  ส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล   
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ขอ ๖ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมี

การควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (อภ. ๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ   

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน   

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   

  (๔)  อื่น ๆ   

ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรนี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ   

ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  ใหราชการสวนทองถิ่นสามารถ

กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นโดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการนัน้ ๆ   ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  หรือกอเหตุรําคาญดวย 

  (๒)  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคาร  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  

เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๓)  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๔)  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ํา  และหองสวม  ตามแบบและจํานวน

ท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาด 

ใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน   
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  (๕)  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือ

ส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๖)  มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท  

มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๗)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่นนั้น 

  (๘)  กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๙)  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

  (๑๐)  สถานประกอบกิจการที่มโีรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่นนั้น 

  (๑๑)  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  เปนสัดสวน   

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

  (๑๒) สถานที่ตั้งตูน้ําดื่มตองอยูในที่ท่ีจะไมทําใหน้ําดื่มเกิดการปนเปอน  ไดงาย  โดยจะตอง 

มีลักษณะ  ดังนี้   

   ๑)  ตองอยูหางไกลจากบริเวณที่มีฝุนมาก  แหลงระบายน้ําเสีย  แหลงขยะมูลฝอย   

   ๒)  ตองเปนสถานที่ที่ไมมีแหลงแมลง  และสัตวพาหะนําโรค   

   ๓)  บริเวณพ้ืนที่ตั้งตูน้ําไมเฉอะแฉะ  สกปรกและมีการระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ   

   ๔)  การติดตั้งตูตองยกระดับสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๐  เซนติเมตร   

   ๕)  จัดใหมีอุปกรณเพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสําหรับวางภาชนะ

บรรจุน้ํา 
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  (๑๓) ตูน้ําดื่มตองมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   ๑)  ตูน้ําและอุปกรณ  ตองทําจากวัสดุที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ   

   ๒)  ตูน้ําจะตองมีความสะอาดอยางสม่ําเสมอและไมรั่วซึม  รวมทั้งสามารถทําความสะอาด 

และเคล่ือนยายไดงาย   

   ๓)  หัวจายน้ําและสวนที่สัมผัสน้ําตองทําจากวัสดุที่ใชกับอาหารเทานั้น  และหัวจายน้ํา 

ตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๑๔) แหลงน้ําและการปรับปรุงคุณภาพน้ําของตูน้ําดื่ม   

   ๑)  แหลงน้ําท่ีนํามาใชตองมีคุณภาพดี  เชน  น้ําประปา  น้ําจากบอบาดาล   

   ๒)  กรณีที่ผูประกอบกิจการผลิตน้ําเพ่ือใชในการประกอบกิจการเอง  ตองมีระบบ  

การตรวจสอบ  การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ีผลิตใหมีคุณภาพดี   

   ๓)  มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามความจําเปนของคุณภาพแหลงน้ํา  เพ่ือใหไดน้ําบริโภค 

ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท   

   ๔)  มีปริมาณฟลูออไรดในน้ําเปนไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

วาดวยน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

  (๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร   

ขอ ๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๗  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  อภ. ๒   

ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   
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เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง  หรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันโดยจะมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายใน

สิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับใบอนุญาต

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๐ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๕  จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

  (๒) สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   ๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   ๒)  กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย  หรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  (๓) สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔) กรณีที่ผูประกอบกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลงแกไข  หรือเพ่ิมเติม

สถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน   

  (๕) การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ําบริโภค 

   ๑)  มีการเก็บตัวอยางน้ําสงตรวจ  ณ  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  เพ่ือวิเคราะห

คุณภาพ  น้ําบริโภคทางดานกายภาพ  เคมี  และแบคทีเรีย  อยางนอย  ๑  ครั้ง/ป   

   ๒)  มีการเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือตรวจวิเคราะหทางดานแบคทีเรียโดยใชชุดตรวจวัด

อยางงายในภาคสนาม  อยางนอย  ๑  ครั้ง/เดือน   

    (๖) การบํารุงรักษาและการทําความสะอาดตูน้ําดื่ม   

   ๑)  มีการทําความสะอาดสถานท่ี  บริเวณที่ตั้งของตูน้ําเปนประจํา   

   ๒)  มีการทําความสะอาดพ้ืนผิวตู  ชองระบายน้ําและหัวจายน้ําเปนประจําวัน   

   ๓)  ลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําภายในตูอยางนอย  ๑  ครั้ง/เดือน   

   ๔)  ลางทําความสะอาดและเปล่ียนวสัดุกรองตามระยะเวลาขอแนะนําของผลิตภัณฑ  

ที่กําหนด  หรือกอนหนานั้นหากพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน   

  (๗) จัดทําระบบขอมูลและการรายงานกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอยางนอย  ดังนี้   

   ๑)  บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ําและการดูแลบํารุงรักษา 

ตามตารางแผนการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ   

   ๒)  รวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   ๓)  จัดใหมีสัญลักษณแสดงคุณภาพน้ําบริโภคไดมาตรฐานหรือปรับปรุงตอผูบริโภค  

อยางเปดเผยเปนประจําวัน 

  (๘) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสอบสถานที่เครื่องใชตลอดจนวธิกีารประกอบการคาตามกฎหมายตัง้แตพระอาทิตยขึ้น

ถึงพระอาทิตยตกเมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร   



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๑  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรเทานั้น   

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการการขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตาม 

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๑๐  ดวย   

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

กรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ  ๑๓  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๗  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจาก 

ที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตตามขอ  ๗  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว 

และสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ขอ  ๑๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลสนามจันทร   

ขอ  ๑๕  กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๖  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง 

การสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม 

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้   



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ. ๒  โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวยและใหมีวันเดือนปที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน   

  (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   

  (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนญุาตเดมิระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมที่เลขที่ปของใบแทนใบอนุญาต   

ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๔ 

ขอ ๑๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  อภ. ๔   

ขอ ๑๘ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไว  ดังตอไปนี้   

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๑   

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๒   

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๓   

  (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  อภ. ๔   

  (๕)  คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ. ๖ 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศ

กระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว

ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตอง  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุง 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหเจาพนักงาน  สวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร 

ไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของ 

ผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนท่ีรังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น   



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วัชระ  เทพศิร ิ

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสนามจันทร   



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์  
เรื่อง กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี หมายเหตุบาท ส.ต.
 

๑. 
 
กิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

   

 (๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ  
     (๑.๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน   ๔๐ ตัว ๔๐๐ -
     (๑.๒) การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ เกินกว่า ๔๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๖๐๐ -
     (๑.๓) การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ ๑๐๐ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -
 (๒) การเลี้ยงสุกร  
     (๒.๑) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า  ๒๐ ตัวแต่ไม่เกิน     ๔๐ ตัว ๔๐๐ -
     (๒.๒) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า  ๔๐ ตัวแต่ไม่เกิน   ๑๐๐ ตัว ๖๐๐ -
     (๒.๓) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า  ๑๐๐ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -
 (๓) การเลี้ยงสุนัข เกินกว่า ๒๐ ตัว ๕๐๐ -
 (๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นกกระทา  
     (๔.๑) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นกกระทาเกินกว่า     ๕๐๐ ตัวไม่เกิน    ๑,๐๐๐ ตัว ๑๐๐ -
     (๔.๒) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นกกระทาเกินกว่า    ๑,๐๐๐ ตัวไม่เกิน   ๕,๐๐๐ ตัว ๒๐๐ -
     (๔.๓) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นกกระทาเกินกว่า    ๕,๐๐๐ ตัวไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ ตัว ๕๐๐ -
     (๔.๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นกกระทาเกินกว่า  ๑๐,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -
 (๕) การเลี้ยงปลา    
     (๕.๑) การเลี้ยงปลา พ้ืนท่ี ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ -
     (๕.๒) การเลี้ยงปลา เกิน ๑๐ ไร่ข้ึนไป ๒๐๐ -
 (๖) การเลี้ยงกุ้ง  
     (๖.๑) การเลี้ยงกุ้ง  พ้ืนท่ี ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ -
     (๖.๒) การเลี้ยงกุ้ง  เกิน ๑๐ ไร่ข้ึนไป ๒๐๐ -
 (๗) การเลี้ยงจระเข้  
     (๗.๑) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า    ๕๐ ตัวถึง  ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ -
     (๗.๒) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า  ๑๐๐ ตัวถึง  ๕๐๐ ตัว ๑,๕๐๐ -
     (๗.๓) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า   ๕๐๐ ตัว ๓,๐๐๐ -
 (๘) การเลี้ยงกบ  
     (๘.๑) การเลี้ยงกบ เกิน ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว ๑๐๐ -
     (๘.๒) การเลี้ยงกบ เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๒๐๐ -
 (๙) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม  

    (๙.๑) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม เกินกว่า  ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน  ๔๐ ตัว 
    (๙.๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม เกินกว่า  ๔๐ ตัวข้ึนไป 
(๑๐) การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน 
(๑๑) การเลี้ยงแมลง 
(๑๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง 
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมี 
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 



-๒- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี หมายเหตุบาท ส.ต.
๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 (๑) การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ ยกเว้น ในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย 

ในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๑,๐๐๐ -  

 (๒) การฆ่าสุกร โค กระบือ แพะ แกะ ยกเว้น ในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๕,๐๐๐ -  

 (๓) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ท่ี ๓,๐๐๐ -
 (๔) การสะสมเขา กระดูก ท่ียังมิได้แปรรูป ๓,๐๐๐ -
 (๕) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ ๓,๐๐๐ -
 (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 

หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใช่
เพ่ือเป็นอาหาร 
(๗) การผลิต โม่ ปั่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
(๘) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
-

 

๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ําด่ืม ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ โดยใช้เคร่ืองจักร 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หมํ่า ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู 
ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน โดยใช้เคร่ืองจักร 
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผกั ผลไม้ หรือ 
พืชอย่างอ่ืน โดยใช้เคร่ืองจักร 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
     (๕.๑)  โดยใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า 
     (๕.๒)  โดยใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า ๕ แรงม้าข้ึนไป 
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 
เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน โดยใช้เคร่ืองจักร 
(๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  
โดยใช้เคร่ืองจักร 
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ โดยใช้เคร่ืองจักร 
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์  
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
(๑๑) การผลิตไอศกรีม โดยใช้เคร่ืองจักร 
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

๖๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
 ๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
-

 

 



-๓- 
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๔. 
 

 
 
 
 
 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. 

 

(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผลอ่ืนๆ  
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู 
ข้าวหมาก น้ําตาลเมา  
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ  
      การผลิตน้ํากลั่น 
      การผลิตน้ําบริโภค       
      ตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ ไม่เกิน     ๕  ตู้ 
      ตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ เกินกว่า   ๕  ตู้  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตู้ 
      ตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ เกินกว่า  ๑๐ ตู้ข้ึนไป 
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก ผลไม้ 
เคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด โดยใช้เคร่ืองจักร 
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
โดยใช้เคร่ืองจักร 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม  
(๒๑) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร  
กิจการท่ีเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์เคร่ืองสําอางผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด  
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา  
(๒) การผลิต บรรจุ ยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอาง รวมท้ังสบู่  
ท่ีใช้กับร่างกาย 
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
(๔) การผลิตผ้าพันแผลผ้าปิดแผลผ้าอนามัยผ้าอ้อมสําเร็จรูป  
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลังแป้งสาคูแปง้จากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน  
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
(๕) การผลิตยาสูบ  
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุ๋ย 
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช  
(๙) การตาก สะสม ขนถ่าย ผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
(๑) การผลิตภาชนะเครื่องประดับ เครื่องมืออุปกรณห์รือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต       
ใน ๖ (๑)  
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๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. 
 

(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ
หรือไฟฟ้ายกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๔) การเคลือบชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด
ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๕) การขัดล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือสารเคมียกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต 
ใน ๖ (๑)  
(๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
(๒) การผลิต ยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล  
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล  
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไว้บริการหรือ
จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจกัรหรือ
เคร่ืองกลดังกล่าวด้วย  
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  
(๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกลเก่า  
กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ  
(๒) การเลื่อยซอยขัดไสเจาะขุดร่องทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร  
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย  
(๔) การอบไม้  
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ เคร่ืองเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล  
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบอบนวด  
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต 
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ท่ีได้รับอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพ่ือให้บริการ 
พักชั่วคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน 
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๑๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. 
 

(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ
อ่ืนในทํานองเดียวกัน  
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีเต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะหรือ
ตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ําหรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันเว้นแต่เป็น 
การให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมเว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย  
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม  
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ  
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ  
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว 
กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ 
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้า ด้วยเคร่ืองจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
(๒) การสะสม ปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  
(๓) การปั่น ฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร  
(๔) การทอ เสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจักร  
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจักร  
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ  
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร  
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร   
(๓) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๔) การสะสม ผสม ซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม่ บด 
หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)  
(๕) การเจียระไน เพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
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๑๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
(๙) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียมปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่ง กรด ด่างสารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย  
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
    (๒.๑) การผลิตก๊าช 
    (๒.๒) การสะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
    (๓.๑) การผลิต กลั่น 
    (๓.๒) การสะสม 
    (๓.๓) การขนส่ง 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)  
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์       
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน  
(๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี  
(๙) การผลิต ล้าง ฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์  
(๑๐) การเคลือบ ชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคลา้ยคลึง  
(๑๑) การผลิต พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน  
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุ สารเคมีดับเพลิง  
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง  
(๑๔) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิตดอกไม้เพลิง  
(๑๕) การผลิต เชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
กิจการอ่ืน ๆ  
(๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร  
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๓) การผลิตเทียนหรอืเทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร  
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้  
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา้  
(๗) การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
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-๗- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี หมายเหตุ บาท ส.ต.
 
 
 
 
 
 
 

(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ  
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร  
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกนัและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโชค  
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
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บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์  

เรื่อง กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ

หมายเหตุ บาท ส.ต.
๑. 
 

การออกใบแทนใบอนุญาต ทุกประเภท 
 

๒๐ -
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