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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน 
เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน  ว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน 

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  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคนและนายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม   
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคนตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคนเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ ้ในการประกอบกิจการที่เป็น

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

  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   
  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ  ต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน 
  “ผู้ซึ่ งได้ รับการแต่งตั้ งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการ   

หรือพนักงานท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองโคน 

  ๖.๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
   (๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 
   (๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
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   (๓) การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บ
ค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

  ๖.๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  

และการฆ่าบริโภคในครัวเรือน 
   (๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
   (๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๔) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
   (๕)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น 

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด 
   (๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  

เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ 
   (๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
   (๘) การสะสมหรือล้างคร่ัง 
  ๖.๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 
   (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
   (๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  การเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๕) การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร 
จากสัตว์  พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภค 
ในครัวเรือน 

   (๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้น 
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
   (๘) การผลิตแบะแซ 
   (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
   (๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  

บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
   (๑๔) การผลิตผลติภัณฑ์จากนมวัว 
   (๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
   (๑๖) การค่ัวกาแฟ 
   (๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๘) การผลิตผงชูรส 
   (๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
   (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
   (๒๒) การผลิตไอศครีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
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   (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร 
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
  ๖.๔ กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาด 
   (๑) การผลิต  การโม่  การลด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 
   (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง ๆ   
   (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ   
  ๖.๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
   (๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๔) การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 

  (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด  การกะเทาะ  การลดเมล็ดพชื  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
   (๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
   (๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 
   (๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
  ๖.๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
     (๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง  ๆ  
   (๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่  หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน  ๔.๖ (๑)   
   (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  ๖.๖ (๑) 



หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

   (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   
หรือโลหะ  อื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  ๖.๖ (๑) 

   (๕) การขัดการล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักรสารเคมีหรือวิธีอื่นใดยกเว้นกิจการ 
ใน  ๖.๖ (๑) 

   (๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การล้างแร่   
  ๖.๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารสนิม  

ยานยนต์ 
   (๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ 

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้

บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร   
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

   (๔) การล้าง  การอัดฉีด  ยานยนต์ 
   (๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 
   (๖) การปะ  การเชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
  ๖.๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้  กระดาษ 
   (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว  

หรือการตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓) การประดิษฐ์ไ ม้   หวาย   เ ป็นสิ่ งของด้วยเค ร่ืองจักร   หรือการพ่น   

ทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
   (๔) การอบไม้ 
   (๕) การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร 
   (๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
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   (๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ   
   (๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
  ๖.๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  ๖.๙ (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่ 

เป็นการให้บริการใน  ๖.๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   
   (๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
   (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  บริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว   
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม  เกมออนไลน์ 
   (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
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   (๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 

   (๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 
   (๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
   (๑๗) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่บ้าน 
  ๖.๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ี

กระตุก  ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
     (๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
   (๓) การป่ันฝ้าย  หรือนุ่น  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 
   (๖) การพิมพ์ผ้าหรือการพมิพ์บนสิ่งทอต่าง ๆ 
   (๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้า  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๘) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ   
  ๖.๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ   
   (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   
   (๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสมเช่น  

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้า  เพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
   (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
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   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
   (๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  ๖.๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลี่ยม  ถ่านหิน  สารเคมี 
   (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  

หรือสารตัวทําละลาย 
   (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
   (๓) การผลิ ต   การกลั่ น   การสะสม   การขน ส่ งน้ํ า มั น ปิ โตร เลี ยม   

หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
   (๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  ๖.๗  (๑) 
   (๖) การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๗) การโม่  การบดชัน 
   (๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
   (๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์   

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   (๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 
   (๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
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  ๖.๑๓ กิจการอื่น  ๆ 
   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
   (๒) การผลิต   การซ่อมเค ร่ืองอี เล็กทรอนิกส์  เค ร่ืองไฟฟ้า   อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
     (๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
   (๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
     (๙) การก่อสร้าง 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนา  โบราณสถาน  โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย   

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ต้องเป็นอาคารที่ มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกําหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางมีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดง
ชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

  (๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  (๓)  ต้องมีห้องน้ํา  และห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจําทุกวัน 

  (๔)  ต้องทํารางระบายน้ําไปสู่รางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อพัก  ซึ่งรับน้ําเสียด้วยวัตถุ
ถาวรมีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่ร่ัว  น้ําไหลได้สะดวก 

  (๕)  การระบายน้ํา  และรางระบายน้ําต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเหตุรําคาญ 
  (๖)  ต้องมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย  หรือกากของเสียให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคนกําหนด 
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันให้ผู้รับใบอนุญาตงดเว้นการปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในข้อ  ๘  ได้ตามที่เห็นสมควร  และให้มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติเป็น 
การเฉพาะรายได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยส่วนรวม 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด 
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น   
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น
อยู่เสมอ 

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินและ
ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
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  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานที่จําหน่ายอาคารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน  
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด  ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
  (๑) มีระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือน
ต่อคร้ังและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตรายหรือมีการใช้สารเคมี 
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หรือวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการรวบรวมและป้องกันมิให้ เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุ รําคาญ 
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานละผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไข
โดยเฉพาะให้ผู้้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้
โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๒๐ ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ  ๖  ในลักษณะ 

ที่เป็นการค้าจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๔) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคนกําหนด   
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  หรือเ ง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง   
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง   
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้   

ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี 
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคนเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ด้วย 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองโคน 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   



หน้า   ๗๘ 
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ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลือยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน   

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต   
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก   
  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕     
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการที่ได้รับ
อนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง 
ต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๐ คําสั่งพักการใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งโดย
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ทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้ทราบคําสั่งแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวัน
ปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี   

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตการค้าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน  ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน  และเม่ือสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน
แล้วให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

จิระ  แก้วมณี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองโคน 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  

๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง  

 ๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก  

         ๑.  ตั้งแต ๑๐ ตัว  แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๕๐๐ 
         ๒.  ตั้งแต ๕๑ ตัว  แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
         ๓.  ตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไป ๑,๕๐๐ 
 ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตวปก  
         ๑. ตั้งแต ๕๐ ตวั  แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๓๐๐ 
         ๒.  ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัว แตไมเกิน ๒,๕๐๐ ตัว ๕๐๐ 
         ๓.  ตั้งแต ๒,๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
         ๔.. ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๑,๕๐๐ 
 ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตวน้ํา  
         ๑. ตั้งแต ๔๐๐  แตไมเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
         ๒. ตั้งแต ๑,๖๐๐ แตไมเกิน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
         ๓.  ตั้งแต   ๔,๘๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐ 
 ๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง  
          ๑. ตั้งแต ๑๐๐ แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
          ๒.  ตั้งแต ๔๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  ๕๐๐ 

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  
          ๑. ตั้งแต ๕ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๕๐๐ 
          ๒. ตั้งแต ๕๐ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ ๑,๐๐๐ 
 ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  
  ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม  
  หรือไมก็ตาม  

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

๒.๑ การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  

 และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 ๒.๑.๑ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๒.๑.๒ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก ๑,๐๐๐ 
๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ 

 



-๒- 
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๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๑,๐๐๐ 

๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน ๕๐๐ 

 สถานท่ีจําหนายอาหารการเรขายและการขายในตลาด  

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว  

 เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว  

 ๒.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๒.๖.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ  

 กระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนอ่ืนสวนใดของสัตวหรือพืช  

 เพ่ือเปนอาหาร  

 ๒.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร  ๒,๐๐๐ 

 ๒.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๑,๐๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  

๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม ๕๐๐ 

๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา  

 เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือ  

 บริโภคในครัวเรือน  

 ๓.๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๓.๒.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 

๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกยกเวนการผลิต  

 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 ๓.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร แตใชแรงงานคนตั้งแต ๕ คนข้ึนไป ๒,๕๐๐ 

 ๓.๓.๒ โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิต  

 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 ๓.๔.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๓.๔.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 

๓.๕ การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว  ๕๐๐ 

 พืช ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  การขายในตลาด    

 และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง ยกเวนใน  ๑,๐๐๐ 

 สถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภค  

 ในครัวเรือน  



-๓- 

ลําดับท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

๓.๗ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี    
 ๓.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๓.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
๓.๘ การผลิตแบะแซ ๑,๐๐๐ 
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด  

 ๓.๙.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๙.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ ๑,๐๐๐ 

๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน ๑,๐๐๐ 
 การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

 บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค  
 ในครัวเรือน  

 ๓.๑๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 

 ๓.๑๒.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  

 ๓.๑๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๓.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐ 
๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู ๑,๐๐๐ 

๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๑,๐๐๐ 
๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๓.๑๘ การผลิตผลชูรส ๑,๐๐๐ 

๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค ๑,๐๐๐ 
๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน ๑,๐๐๐ 

 การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
 ๓.๒๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๑.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๓.๒๒ การผลิตไอศครีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
 ๓.๒๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๒.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน  
 ๓.๒๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๓.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร ๒,๐๐๐ 
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๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร   
 และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  
 ๓.๒๕.๑ โดยใชเครื่องจักร  ตั้งแต ๕ – ๑๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๕.๒ โดยใชเครื่องจักร มากกวา ๑๐ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป  
 ๓.๒๖.๑ โดยใชเครื่องจักร  ตั้งแต ๕ – ๑๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๖.๒ โดยใชเครื่องจักร มากกวา ๑๐ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทยเครื่องสําอาง  
 ผลิตภัณฑทําความสะอาด  

๔.๑ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 
๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็นกระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ ๑,๕๐๐ 
๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๕๐๐ 
๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๕๐๐ 
๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  ๑,๕๐๐ 
๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  

๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๑,๐๐๐ 
๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  

 ๕.๒.๑ ไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรมั ๕๐๐ 
 ๕.๒.๒ ตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานอง ๑,๕๐๐ 
 เดียวกันดวยเครื่องจักร  

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร  
 ๕.๔.๑ ไมเกินวันละ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
 ๕.๔.๒ ตั้งแตวันละ ๑,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
 ๕.๔.๓ ตั้งแตวันละ ๖,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

๕.๕ การผลิตยาสูบ ๑,๕๐๐ 
๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 
๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย  

 ๕.๗.๑ สะสมไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
 ๕.๗.๒ สะสมเกินกวา ๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 

๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 
๕.๙ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง  

 ๕.๙.๑ สะสมไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
 ๕.๙.๒ สะสมเกินกวา ๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
   

 



-๕- 

 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

 ๖.๑.๑ ไมใชเครื่องจักร แตใชแรงงานคนตั้งแต ๕ คนข้ึนไป ๑,๕๐๐ 
 ๖.๑.๒ ดวยเครื่องจักรไมถึง ๕๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๖.๑.๓ ดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕๐ แรงงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ 
๖.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ ๑,๕๐๐ 

 ใน ๖.๑  
๖.๓ การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด   ๑,๐๐๐ 

 การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน ๖.๑  
๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเม่ียม     นิเกิลหรือ ๑,๐๐๐ 

 โลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน ๖.๑  
๖.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน ๑,๐๐๐ 

 กิจการใน ๖.๑  
๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๑,๕๐๐ 
๗  กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี การพนสารกันสนิม ๑,๐๐๐ 
 ยานยนต  

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ  
 ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
 ๗.๒.๑ ซอมรถจักรยานยนต ๕๐๐ 
 ๗.๒.๒ ซอมรถยนต เครื่องจักร เครื่องกล ๑,๐๐๐ 

๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว ๑,๐๐๐ 
 บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง  
 ยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย  

๗.๔ การลาง  การอัดฉีดรถยนต ๑,๐๐๐ 
๗.๕ การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ 
๗.๖ การปะ  การเชื่อมยาง  

 ๗.๖.๑ รถยนต ๕๐๐ 
 ๗.๖.๒ รถจักรยานยนต รถจักรยานรถท่ีมีลอตั้งแต ๓ ลอลงมา ๒๐๐ 

๗.๗ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๕๐๐ 
๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๕๐๐ 
๘.๒ การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว    

 หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร  
 ๘.๒.๑ ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา ตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
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 ๘.๒.๒ ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา ไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐ 
 ๘.๒.๓ ทําดวยแรงงานคน ๕๐๐ 

๘.๓ การประดิษฐไมหวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  การทาสาร  ๑,๐๐๐ 
 เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย  

๘.๔ การอบไม ๑,๐๐๐ 
๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๑,๐๐๐ 
๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ ๑,๐๐๐ 
๘.๘ การเผาถานหรือการสะสมถาน  

 ๘.๘.๑ ตั้งแต ๕๐๐ แตไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
 ๘.๘.๒ ตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  

 ตามกฎหมายวาดวยการพยาบาล  
 ๙.๑.๑ โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 
 ๙.๑.๒ โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒,๕๐๐ 

๙.๒ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด  หรือในสถานพยาบาลตาม ๑,๕๐๐ 
 ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล เวนแตการใหบริการใน ๙.๑  

๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ ๑,๕๐๐ 
 ใหบริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย  
 สถานพยาบาล  

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  
 ๙.๔.๑ มีหองพักตั้งแต ๑๐ หอง ๑,๐๐๐ 
 ๙.๔.๒ มีหองพักเกินกวา ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง ๒,๐๐๐ 
 ๙.๔.๓ มีหองพักเกิน ๒๐ หองข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืน  
 ในทํานองเดียวกัน  

 ๙.๕.๑ มีหองพักไมเกิน ๕ หอง ๕๐๐ 
 ๙.๕.๒ มีหองพัก ตั้งแต ๕ หอง แตไมเกิน ๑๐ หอง ๑,๐๐๐ 
 ๙.๕.๓ มีหองพัก ตั้งแต ๑๐ หอง แตไมเกิน ๑๕ หอง ๑,๕๐๐ 

 ๙.๕.๔ มีหองพัก ตั้งแต ๑๕ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง ๒,๐๐๐ 
 ๙.๕.๕ มีหองพัก ตั้งแต ๒๐ หองข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๙.๖ การปะกอบกิจการโรงมหรสพ  

 ๙.๖.๑ ท่ีนั่งชมไมเกินกวา ๓๕๐ ท่ีนั่ง ๑,๕๐๐ 
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 ๙.๖.๒ ท่ีนั่งชมเกิน ๓๕๐ ท่ีนัง่ ๓,๐๐๐ 
๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ ๑,๐๐๐ 

 หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  
๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  ๑,๕๐๐ 

 เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑  
๙.๙ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ  

 ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 ๙.๙.๑ รานท่ีมีเกาอ้ีบริการไมเกิน ๓ ท่ีนั่ง ๕๐๐ 
 ๙.๙.๒ รานท่ีมีเกาอ้ีบริการเกิน ๓ ท่ีนั่งข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง ๑,๕๐๐ 
 โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือ  
 โดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการดังใน ๙.๑ หรือ สถานพยาบาลตาม  
 กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

๙.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม เกมออนไลน ๑,๕๐๐ 
๙.๑๒ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๕๐๐ 
๙.๑๓ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข ๑,๕๐๐ 

 วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม  
๙.๑๔ การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๑,๕๐๐ 
๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยง และดูแลเด็กท่ีบาน ๑,๐๐๐ 
๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน ๑,๐๐๐ 
๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา ๑,๐๐๐ 
 ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป  

๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน ๑,๐๐๐ 
๑๐.๓ การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ ๑,๐๐๐ 
๑๐.๗ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 
๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๑,๐๐๐ 
๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา ๑,๐๐๐ 
๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 
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๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

 ๑๑.๔.๑ น้ําหนัก ไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๔.๒ น้ําหนัก ตั้งแต ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๐๐๐ 
 ๑๑.๔.๓ น้ําหนัก ตั้งแต ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๕๐๐ 
๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๑,๐๐๐ 
๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๑,๐๐๐ 

 เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน  
 ทอน้ํา เปนตน  

๑๑.๙ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ 
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี  
๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ  ๒,๐๐๐ 

 หรือสารตัวทําละลาย  
๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส  

 ๑๒.๒.๑ การสะสมกาชประเภทหุงตมเพ่ือจําหนายรานคาปลีก ๓๐๐ 
 ๑๒.๒.๒ การสะสมกาชประเภทหุงตมเพ่ือจําหนายรานคาสง ๕๐๐ 
 ๑๒.๒.๓ การสะสมในลักษณะตั้งเปนสถานีบริการกาช ๑,๐๐๐ 

๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ  
 ผลิตภัณฑปโตรเลียม ตาง ๆ  
 ๑๒.๓.๑ นอยกวา ๑๐๐ ลิตร   ๕๐๐ 
 ๑๒.๓.๒ จํานวนตั้งแต ๑๐๐ – ๑,๐๐๐ ลิตร ๑,๕๐๐ 
 ๑๒.๓.๓ จํานวนตั้งแต ๑,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๒,๐๐๐ 
๑๒.๕  การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗.๑ ๑,๕๐๐ 
๑๒.๖  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ๑,๕๐๐ 

 เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
๑๒.๗ การโม การบดชัน ๒,๐๐๐ 
๑๒.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐ 
๑๒.๙ การผลิต การลางฟลม รูปถาย หรือฟลมภาพยนต ๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เชลลูลอยด ๒,๐๐๐ 
 เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เชลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 
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๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๓ การผลิตย้ําแข็งแหง ๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน ๒,๐๐๐ 

 สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง  

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง สารกําจัดศัตรูพืช ๑,๐๐๐ 

 หรือพาหะนําโรค  

๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๒,๐๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

๑๓.๑  การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืน ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  

 ๑๓.๑.๑ ไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๑.๒ ตัง้แต ๕ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ  

  อิเล็กทรอนิกสอุปกรณไฟฟา  

 ๑๓.๒.๑ การซอม ๕๐๐ 

 ๑๓.๒.๒ การผลิต ๑,๐๐๐ 

๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 

๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ๕๐๐ 

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช  

 ๑๓.๕.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

 ๑๓.๕.๒ พ้ืนท่ีตั้งแต ๔๐๐ – ๘๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๕.๓ พ้ืนท่ีตั้งแต ๘๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา  

 ๑๓.๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

 ๑๓.๖.๒ พ้ืนท่ีตั้งแต ๔๐๑ – ๘๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๖.๓ พ้ืนท่ีตั้งแต ๘๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๑,๐๐๐ 

๑๓.๘ การพิมพลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐ 

๑๓.๙ การกอสราง  

 ๑๓.๙.๑ พ้ืนท่ีกอสรางไมเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

 ๑๓.๙.๒ พ้ืนท่ีกอสรางตั้งแต ๑๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

   


