
 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลสรอยละครโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลสรอยละครและนายอําเภอลาดยาว  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร  เรื่อง  กิจการ  

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสรอยละครนับตั้งแตวันถัดจาก  

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสรอยละครเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังผูปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้   

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ  

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลสรอยละคร   

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

     (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง   

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม   

   (๑.๓)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บ  คาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม   
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  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

และการฆาบริโภคในครัวเรือน   

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก   

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว   

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน   

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด   

   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา   

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต   

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต   

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร   

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค   

ในครัวเรือน   
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   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน   

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋   

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ   

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   

   (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึง่ของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล   

   (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว   

   (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู   

   (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ   

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส   

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค   

   (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร   

   (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 
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  (๔) กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง   

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผลผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   

     (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ   

     (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร   

     (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร   

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย   

     (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

     (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง   

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

     (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 
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     (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใดยกเวนกิจการใน  (๖.๑)   

     (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร   

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

     (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารสนิม  

ยานยนต   

     (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

     (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย   

     (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต   

     (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่   

     (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง   

     (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช   

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

     (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร   

     (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  ทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย   

     (๘.๔)  การอบไม   

     (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร   

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ   

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน   



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

   (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล   

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน  

การใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

   (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)   

   (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ   

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใดเวนแตการใหบริการใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม   

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

และส่ิงแวดลอม   

   (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือการเจาะอวัยวะอื่น 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน   



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป   

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน   

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุน  ดวยเครื่องจักร   

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป   

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่นๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา   

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม   

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน   

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย   

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว   



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย   

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ   

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน   

   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี   

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน 

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง   

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค   

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ   

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา   

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร   

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ   

   (๑๓.๙)  การกอสราง   

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด   

ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงานและประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหาง 

จากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร   

ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน 

มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  

มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย  แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน

เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม   

อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน   

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด  

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้   

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ   

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย  

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ   

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม   

ขอ ๑๓ สถานประกอบการที่มีโรงงานหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  การปรุงอาหาร  

การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยสถานจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหาร   
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ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้   

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม  

อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงยางนอยหกเดือน 

ตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานมาทางราชการกําหนด  หรือยอมรับใหแก 

คนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น   

  (๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ   

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบการกจิการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบการกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย   

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ   

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง   
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หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบญัญตัินีม้ีผลใชบงัคบั  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิน่อาจกําหนดเงือ่นไขโดยเฉพาะใหผูรบัใบอนญุาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกัน 

อันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไปขอบัญญัตินี้ก็ได  ใบอนุญาตใหใชได 

สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว   

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสรอยละครประกาศกําหนด   

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ถาหากสถานที่ประกอบการนั้นเปนแหลงที่กอใหเกิดน้ําเสียตองจัดหารือแกไข

ระบบน้ําเสีย  ใหถูกลักษณะกอนท่ีจะปลอยลงสูลํารางหรือทอระบายน้ําสาธารณะ   

  (๒) ตองทําทางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบอซึ่งรับน้ําโสโครก  

ดวยวัตถุถาวร  แข็งแรง  ไมรั่วซึมและน้ําไหลไดสะดวก   

  (๓) การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองมีลักษณะไมเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ํา 

ในทางสาธารณะหรือแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

  (๔) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  เห็นวาสถานที่ใดสมควร 

จะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหล  หรือน้ําทวมขังได  หรือเห็นควรมีบอพักน้ําโสโครก  

หรือตองมีทางระบายน้าํ  หรือปองกนัควนักล่ินไอ  หรือส่ิงอื่นใด  ซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูบริเวณใกลเคียง   

และผูประกอบการจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําและความเห็นชอบของเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  แลวแตกรณี   
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  (๕) ตองมีแสงสวางและทางระบายลมเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปนท่ีอาศัย

ของสัตวนําโรค  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น   

  (๗)  ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนอันถูกสุขลักษณะ   

  (๘)  ตองจัดใหมสีวมที่ถกูลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนในสถานที่ประกอบการนั้น   

และตองอยูในที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

  (๙)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขังสัตวและที่ปลอยสัตวกวางขวางพอ   

  (๑๐)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ี 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง  

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงให 

ผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  

ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิน่ตองออกใบอนุญาตหรือมหีนงัสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล  ใหผูขออนุญาตทราบ

ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   
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ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ  

ขององคการบริหารสวนตําบลสรอยละครเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียมแลว   

ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาต 

และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๑๙ 

และขอ  ๒๐  ดวย 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตนี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลสรอยละคร   

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูที่ไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบที่กําหนดไว   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

   (๑.๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

   (๑.๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสรอยละครประกาศกําหนด 

    (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

     (๒.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

     (๒.๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

   (๒.๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสรอยละครประกาศกําหนด   

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบังคับนี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจง  ใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง   



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน  

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ไชยวฒัน  ดาวเรือง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสรอยละคร 



บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลสรอ้ยละคร 
เรื่อง กิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 

 ลําดบั ประเภทการคา้ ค่าธรรมเนียมต่อไป 
บาท สตางค ์

1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   
 1.1 การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 

1.1.1 การเลีย้งม้า โค กระบือ (ตํ่ากว่า ๕ ตัวไม่ต้องขออนุญาต) 
ก. จํานวน ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว 
ข. จํานวนต้ังแต่ ๑๐ ตัวขึ้นไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
- 
- 

 1.1.2 การเลี้ยงสุกร   
 ก. จํานวน ๑๐ - ๑๐๐ ตัว 100 - 
 ข. จํานวนต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 200 - 
 1.1.3 การเลี้ยงแพะ แกะ   
 ก. ต้ังแต่ ๑๐ – ๒๐ ตัว 100 - 
 ข. เกินกว่า ๒๐ – ๔๐ ตัว 200 - 
 ค. เกินกว่า ๔๐ ตัวขึ้นไป 300 - 
 1.1.4 การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่   
 ก. จํานวนต้ังแต่ ๖๐ - ๑๐๐ ตัว 100 - 
 ข. จํานวนต้ังแต่ ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว 200 - 
 ค. จํานวนต้ังแต่ ๕๐๑ - ๒,๐๐๐ ตัว 300 - 
 ง. จํานวนต้ังแต่ ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ ตัว 500 - 
 จ. จํานวนต้ังแต่ ๕,๐๐๑ ตัวขึ้นไป 1,000 - 
 1.1.5 การเลี้ยงสัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 1,000 - 
 1.1.6 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานมตัวละ 10 - 
 1.1.7 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจ 

อ่ืนใด อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  
หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ันจะมีการเรียกเก็บค่าดู 
หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

3,000 - 

2 กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
 2.1 การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  

การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
150 - 
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 2.2 การฟอกหนังสัตว์ ขนสตัว์การสะสมหนังสัตว์ขนสัตว์ 
ที่ยังไม่ได้ฟอก 

500 - 

 2.3 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 1,000 - 
 2.4 การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 500 - 
 2.5 การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง 

ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
500 - 

 2.6 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย 
กระดูกสัตว์ หนังสัตว์ เขาสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 

500 - 

      ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 500 - 
 ข. โดยใช้เครื่องจักที่มีกําลังตํ่ากว่า ๕ แรงม้าลงมา 200 - 
 ค. ไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 
 2.7 การผลิต การโม ่การป่น การบด การผสม การบรรจ ุ 

การสะสมหรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึง 
ส่วนใดของสัตหรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

  

 ก. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 500 - 
 ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 200 - 
 ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา 100 - 
 2.8 การสะสมหรือล้างคร่ัง 500 - 
3 กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม   
 3.1 การผลิตเนย เนยเทียม 200 - 
 3.2 การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู 

ไตปลา  เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

 3.3 การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

 3.4 การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

 3.5 การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  
การขายในตลาด และการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 
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 3.6 การเคี่ยวนํ้ามันหม ูการผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

 ก. โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
 ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
 3.7 การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้ วุ้นเส้น  

เก้ียมอ๋ี เต้าฮวย 
 - 

 ก. โดยใช้เครื่องจักร 200 - 
 ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 
 3.8 การผลิตแบะแซ 200 - 
 3.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  - 
 ก. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
 ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
 3.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอบ 

ขนมเป๊ียะ 
  

 ก. โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
 ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
 3.1๑ การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการ 

ห้องเย็น  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
2,000 - 

 3.1๒ การผลตินํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง 
เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000 - 

 3.1๓ การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว)  1,000 - 
 3.1๔ การผลติผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 1,000 - 
 3.1๕ การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา  

เบียร์ นํ้าส้มสายชู 
1,000 - 

 3.1๖ การค่ัวกาแฟ 500 - 
 3.1๗ การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 500 - 
 3.1๘ การผลิตผงชูรส 1,000 - 
 3.1๙ การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค 200 - 
 3.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม ้หรือพืชอย่างอ่ืน 

ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
200 - 
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 3.2๑ การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 200 - 
 3.2๒ การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 100 - 
 3.2๓ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 200 - 
 3.2๔ การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 1,000 - 
 3.2๕ การผลตินํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จาํหน่าย

อาหารและเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
300 - 

 3.2๖ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้า 
 ขึ้นไป 

500 - 

4 กิจการทีเ่กี่ยวกบัยา เวชภณัฑ์ อุปกรณก์ารแพทย์ เครื่องสําอาง
ผลติภณัฑ์ชาํระล้าง 

  

 4.1 การผลิต การโม ่การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร   
 ก. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
 ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 500 - 
 ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา 300 - 
 4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ 1,000 - 
 4.3 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 1,000 - 
 4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 2,000 - 
 4.5 การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 1,000 - 
5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   
 5.1 การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช   
 ก. โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
 ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 
 5.2 การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 1,000 - 
 5.3 การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกันด้วย เครื่องจักร 
1,000 - 

 5.4 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร   
 ก. ไม่เกิน ๒๐ เกวียน 200 - 
 ข. เกิน ๒๐ เกวียน 200 - 
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 5.5 การผลิตยาสูบ   
 ก. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
 ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
 5.6 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
 5.7 การผลิต การสะสมปุ๋ย 1,000 - 
 5.8 การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
 5.9 การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 1,000 - 
6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร ่   
 6.1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ต่าง ๆ 
  

 ก. โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
 ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
 6.2 การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ

ในลําดับที ่๖.๑ 
1,000 - 

 6.3 การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการ 
ในลําดับที ่๖.๑ 

200 - 

 6.4 การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม 
นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการในลําดับที่ ๖.๑ 

500 - 

 6.5 การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการในลําดับที่ ๖.๑ 

  

 ก. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
 ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 500 - 
 ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา 200 - 
 6.6 การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 1,000 - 
7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต ์เครื่องจักร หรือเครื่องกล   
 7.1 การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผ ุการพ่นส ีการพ่น 

สารกันสนิมยานยนต์ 
1,000 - 

 7.2 การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซอ่ม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล 

1,000 - 
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 7.3 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจาํหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ัน 
มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล
ดังกล่าวด้วย 

2,000 - 

 ก. จักรยานยนต์ 200 - 
 ข. รถยนต์ 300 - 
 7.4 การล้าง การอัดฉีดรถยนต์ 500 - 
 7.5 การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 200 - 
 7.6 การปะ การเช่ือมยาง 100 - 
 7.7 การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 200 - 
8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้   
 8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000 - 
 8.2 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง 

การทําคิ้วหรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  

 ก. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 500 - 
 ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 200 - 
 ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา 100 - 
 8.3 การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือ 

การพ่นการทาสาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์ 
จากไม้ หรือหวาย 

  

 ก. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 500 - 
 ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 200 - 
 ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา 500 - 
 8.4 การอบไม้ 1,000 - 
 8.5 การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
 8.6 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 300 - 
 8.7 การผลิตกระดาษต่าง ๆ 500 - 
 8.8 การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   
 ก. ขายส่ง 200 - 
 ข. ขายปลีก 100 - 
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9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   
 9.1 กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
1,000 - 

 9.2 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 1,000 - 
 9.3 การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร   
 9.4 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 1,000 - 
 9.5 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ

กิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกัน 
1,000 - 

 9.6 การประกอบกิจการมหรสพ 1,000 - 
 9.7 การจัดใหม้ีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
1,000 - 

 9.8 การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

2,000 - 

 9.9 การจัดใหม้ีการเล่นสเกต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือ
การเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

  

 9.10 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการ 
ที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 - 

 9.11 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหาร
ร่างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

1,000 - 

 9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 10,000 - 
 9.13 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  

การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดลอ้ม 
2,000 - 

 9.14 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 10,000 - 
 9.15 การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือการเจาะอวัยวะอ่ืน ๆ 200 - 
 9.16 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยง และดูแลเด็กที่บ้าน 200 - 
10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   
 10.1 การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือ 

การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป 
  

 ก. การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 500 - 
 ข. การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีขึ้นไป 300 - 
 ค. การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ - ๑๐ ก่ี 200 - 



8 
 

 

 
 

 

 ลําดบั ประเภทการคา้ ค่าธรรมเนียมต่อไป 
บาท สตางค ์

 10.2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 500 - 
 10.3 การป่ันฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
 10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 200 - 
 10.5 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 1,000 - 
 10.6 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืน ๆ 200 - 
 10.7 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 300 - 
 10.8 การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 2,000 - 
11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 11.1 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
 ก. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
 ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
 11.2 การระเบิด การโม ่การป่นหินด้วยเครื่องจักร 10,000 - 

 11.3 การผลติเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
 11.4 การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 ก. ๑ - ๓ ตัน 200 - 
 ข. เกิน ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕ ตัน 500 - 
 ค. เกิน ๕ ตันขึ้นไป 3,000 - 
 11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
 11.6 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 200 - 
 11.7 การผลติชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือ 

การเผาหินปูน 
200 - 

 11.8 การผลติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบ 
หรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา  
กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 

200 - 

 11.9 การผลติกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,000 - 
 11.10 การผลิตกระดาษทราย 1,000 - 
 11.11 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 10,000 - 
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12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
 12.1 การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง  

สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 
1,000 - 

 12.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ หรือแก๊ส 1,000 - 
 12.๓ การผลติ การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม

หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
  

 ก. แบบไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
 ข. แบบใช้เครื่องจักร 2,000 - 
 12.๔ การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 500 - 
 12.๕ การพ่นส ียกเว้นกิจการในลําดับที ่๗.๑   
 ก. พ่นสีรถยนต์ 500 - 
 ข. พ่นสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต์ 200 - 
 12.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 
500 - 

 12.๗ การโม ่การบดชัน 200 - 
 12.๘ การผลิตสี หรือนํ้ามันผสมส ี 1,000 - 

 12.๙ การผลติ การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร ์ 200 - 
 12.๑๐ การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
500 - 

 12.1๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรือ 
วัตถุที่คล้ายคลึง 

500 - 

 12.1๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 - 
 12.1๓ การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 200 - 
 12.1๔ การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี

อันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
2,000 - 

 12.1๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 - 
 12.1๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัด

ศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 
1,000 - 

 12.1๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 300 - 
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13 กิจการอ่ืน ๆ   
 13.1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วย 

เครื่องจักร 
  

 ก. เครื่องจักรมีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
 ข. เครื่องจักรมีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 500 - 
 ค. เครื่องจักรมีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา 300 - 
 13.2 การผลติ การซ่อมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องไฟฟ้า 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์ไฟฟ้า 
100 - 

 13.3 การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
 13.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 200 - 
 13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้   
 ก. พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน ๒๐ ตารางวา 500 - 
 ข. พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน ๒๐ ตารางวา แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางวา 2,000 - 
 ค. พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน ๕๐ ตารางวา แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา 3,000 - 
 ง. พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน ๑๐๐ ตารางวาขึ้นไป 5,000 - 

 13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 2,000 - 
 13.7 การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 200 - 
 13.8 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,000 - 
 13.9 การก่อสร้าง 500 - 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสร้อยละคร
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

