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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เห็นเปนการสมควรแกไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหสอดคลอง

และเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโคกขาม

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกขามและนายอําเภอเมืองสมุทรสาคร   

จึงตราขอบัญญัตินี้ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกขามตั้งแตวันที่ไดติดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกขามแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพานิช  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต  

หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีคา   
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ขอ ๕ ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุม

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม   

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

 (๑.๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด 

 (๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

 (๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

 (๒.๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอืน่ ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวธิีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 (๒.๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช 

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  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  หรือ

พืชอยางอื่น 
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 (๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  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) การผลิตบะหมี่  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  ผลิตภัณฑ

เนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

 (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

 (๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

 (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  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  น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม  

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

 (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

 (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

 (๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

 (๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

 (๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
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(๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 (๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

 (๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมท้ังสบู 

ที่ใชกับรางกาย 

 (๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

 (๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

 (๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

 (๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

 (๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

 (๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะ

หรือแร 

 (๖.๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 
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(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟาระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (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  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ   

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ 

จากไม  หวาย  ชานออย 

 (๘.๔) การอบไม 

 (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

 (๘.๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

 (๘.๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
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(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑) 

 (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเวน

กิจการใน  (๙.๑)  

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

 (๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
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 (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  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

 (๑๐.๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหิน  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการใน  (๑๑.๒) 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
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 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

 (๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 (๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการใน  (๑๑.๒) 

(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

 (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

 (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

 (๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
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(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรือ 

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ  

เปนผลิตภัณฑใหม 

 (๑๓.๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 (๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

 (๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

 (๑๓.๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

 (๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดประกอบกิจการ

ตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ตามใบอนุญาตที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๕  ทั้งที่เปนการคา  และไมเปนการคา

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานท่ีตั้ง  อาคารโครงสราง  (อาจโยงไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร) 

(๒) ระบบการระบายอากาศ 

(๓) ระบบแสงสวาง 
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(๔) ระบบการระบายน้ําทิ้ง  และระบบบําบัดน้ําเสีย 

(๕) ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

(๖) ระบบการกําจัดมลพิษที่เกิดจากกระบวบการผลิต 

(๗) หองน้ํา  หองสวม 

(๘) ระบบการปองกันอุบัติเหตุ/อัคคีภัย 

(๙) ระบบการปองกันการปนเปอนในผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เปน  “อาคาร” 

 (๑๐) การจัดใหมีน้ําใชที่สะอาดโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับผลิตอาหาร 

 (๑๑) ระบบการรักษาความสะอาดของเครื่องมือ  อุปกรณ  และสถานท่ี 

 (๑๒) ระบบการปองกันกล่ิน  เสียง  แสง  รังสี  ความส่ันสะเทือน  ส่ิงมีพิษ  ฝุนละออง  เขมา  

เถา  มูล  หรือส่ิงใด  ซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญ 

 (๑๓) อื่น ๆ ที่เห็นวาเปนขอกําหนดดานสุขลักษณะที่จําเปน 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการคาตามขอ  ๖  ตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการคาตามขอ  ๖  จะตองนําสําเนาหลักฐานดังตอไปนี้ 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยอาคาร 

ขอ ๑๐ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบการคาตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแต 

วันท่ีไดรับคําขอตามขอ  ๘  และหลักฐานตามขอ  ๙  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลา 

และเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือตามท่ีไดขยายเวลา 

ไวแลวนั้น 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๑ ไดรับอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการคาเชนนั้นตอไปจะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๒ ผูท่ีไดรับอนุญาตตามขอ  ๑๐  และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองชําระ

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ในวันที่มารับใบอนุญาต  หรือวันที่มาย่ืนคําขออนุญาตตออายุใบอนุญาตแลวแตกรณี 

ผูประกอบการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งจะตองชําระคาปรับ 

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินการกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๓ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย   

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๔ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสถานที่สําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  และวิธีการตามขอ  ๘  ขอ  ๙  โดยอนุโลม  

และใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ ๑๕ ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  

หรือตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความ

แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุง

ใหถูกตองได  และถาผูใดรับคําส่ังไมแกไข  หรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคารายใด  ถูกพักใชใบอนุญาต  ตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  

และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๑๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการคา 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๗ ผูประกอบการคารายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกขามเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ  

ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อนุสรณ  สุขรุงเรือง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคกขาม 



 บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม 
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 
ลําดับท่ี 

 
รายการ 

อัตรา
คาธรรมเนียม

(บาท) 
๑.กิจการเก่ียวกับเลี้ยงสัตว  

๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด ๕๐๐ 
๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู  
หรือคาบริการในทางตรง หรอืทางออม หรือไมก็ตาม 

๒,๐๐๐ 

๒.กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว และผลิตภัณฑ  
๒.๑ การฆาสัตว หรือชําแหละสัตว (ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด) ๒,๐๐๐ 
๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว ๒,๐๐๐ 
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังไมไดแปรรูป ๒,๐๐๐ 
๒.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว ๒,๐๐๐ 
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว  

หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร  
๓,๐๐๐ 

๒.๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตว หรือพืช  
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

๓,๐๐๐ 

๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง ๕๐๐ 
๓.กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หรือซอสปรุงรส 
ชนิดตาง ๆ  

๓,๐๐๐ 

๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมักดองจากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม 
ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ
ท่ีคลายคลึงกัน 

๕๐๐ 

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมักดอง แชอ่ิมจากผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ๒,๐๐๐ 
๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว โดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน 

ฉาบ ทอด อบ ลมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
๒,๐๐๐ 

๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น ๒,๐๐๐ 
๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี  

เนื้อสัตวเทียมหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
๑,๐๐๐ 

๓.๗ 
๓.๘ 
๓.๙ 

การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

  
 
 

 



-๒- 
 

ลําดับท่ี 
 

รายการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม
(บาท) 

๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม  
และผลิตภัณฑเนยผสม 

๒,๐๐๐ 

๓.๑๑ การผลิตไอศครีม ๕๐๐ 
๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ ๑,๐๐๐ 
๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๕๐๐ 
๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู 

ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
๓,๐๐๐ 

๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๑,๐๐๐ 
๓.๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง  ๒,๐๐๐ 
๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม 

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
๓,๐๐๐ 

๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ๒,๐๐๐ 
๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร ๓,๐๐๐ 
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม ๕๐๐ 
๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ แบะแซ ๑,๐๐๐ 
๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตว ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๒,๐๐๐ 
๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๓,๐๐๐ 
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๔.กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด  
๔.๑ การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา ๕๐๐ 
๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย ๒,๐๐๐ 
๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๕๐๐ 
๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๕๐๐ 
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ ๒,๐๐๐ 

๕.กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  
๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช ๒,๐๐๐ 
๕.๒ การลาง อบ ลม หรือสะสมยางดิบ ๒,๐๐๐ 
๕.๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ 
๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม ๑,๐๐๐ 
๕.๕ การผลิตยาสูบ ๓,๐๐๐ 
๕.๖ การขัด กะเทาะหรือบดเมล็ดพืช ๑,๐๐๐ 
๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ปุย หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย ๒,๐๐๐ 
๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช ๑,๐๐๐ 

  



-๓-  
 

ลําดับท่ี 
 

รายการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม
(บาท) 

๕.๙ การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด ๑,๐๐๐ 
๖.กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร  

๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร ๒,๐๐๐ 
๖.๒ การถลุงแร การหลอม หรือการหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน ๖.๑ ๓,๐๐๐ 
๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา  

ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 
๒,๐๐๐ 

๖.๔ การเคลือบ ลูบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด  
ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 

๒,๐๐๐ 

๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการใน ๖.๑ ๒,๐๐๐ 
๖.๖ การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือกหรือลางแร ๒,๐๐๐ 

๗.กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
๗.๑ การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต ๒,๐๐๐ 
๗.๒ การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ๒,๐๐๐ 
๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
๒,๐๐๐ 

๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ หรือจําหนาย และ 
ในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม หรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๓,๐๐๐ 

๗.๕ การลางขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐ 
๗.๖ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ ๒,๐๐๐ 
๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ ๒,๐๐๐ 
๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช ๕๐๐ 
๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกา หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต 

เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 
๒,๐๐๐ 

๘.กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ  
๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ 
๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
๘.๓ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสีแตงสําเร็จ สิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย  

ชานออย 
๒,๐๐๐ 

๘.๔ การอบไม ๑,๐๐๐ 
๘.๕ การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป ๑,๐๐๐ 
๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใด ดวยกระดาษ ๑,๐๐๐ 
๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๒,๐๐๐ 
๘.๘ การเผาถาน หรือสะสมถาน ๕๐๐ 
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๙.กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  
๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 
๑,๐๐๐ 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  ๓,๐๐๐ 
๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพยกเวนกิจการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 
๑,๐๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการใน ๙.๑  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ 

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ พักชั่วคราว 
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ 

๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือกิจการอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน มีจํานวน ๑ - ๕๐ หอง 
           มีจํานวน  ๕๐  หองข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐ 
๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง  

หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๒,๐๐๐ 

๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ยกเวนกิจการใน ๙.๑  ๑,๐๐๐ 
๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ 
๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในขอบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๑,๐๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๑,๐๐๐ 
๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐ 
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม ๒,๐๐๐ 
๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๑,๐๐๐ 
๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๕,๐๐๐ 
๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม ๓,๐๐๐ 
๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๒,๐๐๐ 
๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานท่ีรับบริการ ๒,๐๐๐ 
๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๒,๐๐๐ 
๙.๒๑ 

 
การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว ๑,๐๐๐ 
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รายการ 

อัตรา
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(บาท) 
๑๐.กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ  

๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก ๒,๐๐๐ 
๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห ๕๐๐ 
๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๑๐.๖ การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ ๑,๐๐๐ 
๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๓,๐๐๐ 

๑๑.กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา ๒,๐๐๐ 
๑๑.๒ การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 
๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด  

หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการใน ๑๑.๒ 
๒,๐๐๐ 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 
๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ๑,๐๐๐ 
๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๓,๐๐๐ 
๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๒,๐๐๐ 

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย ๑,๐๐๐ 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๒,๐๐๐ 
๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด  

ยกเวนกิจการใน ๖.๕ 
๑,๐๐๐ 

๑๒.กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ  
๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย ๓,๐๐๐ 
๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ  ๑,๐๐๐ 
๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม ๒,๐๐๐ 
๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก ๑,๐๐๐ 
๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗.๑ ๑,๐๐๐ 
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  

หรือวัสดุท่ีคลายคลึง 
๑,๐๐๐ 

๑๒.๗ การโม สะสม หรือบดชัน ๕๐๐ 
๑๒.๘ การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐ 
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๑๒.๙ 
๑๒.๑๐ 

การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 
๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ 
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๒,๐๐๐ 
๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง ๓,๐๐๐ 
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๓,๐๐๐ 
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค ๒,๐๐๐ 
๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ๒,๐๐๐ 

๑๓.กิจการอ่ืน ๆ  
๑๓.๑ 
๑๓.๒ 

การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืน ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 

๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร ๑,๐๐๐ 
๑๓.๕ การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช ๒,๐๐๐ 
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๒,๐๐๐ 
๑๓.๗ 
๑๓.๘ 

การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๕,๐๐๐ 
๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุม ปองกัน และกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค ๑,๐๐๐ 
๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง ๑,๐๐๐ 
๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซล และเอทานอล ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ......................................................................... 

 
เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม 

วันท่ี              เดือน                             พ.ศ.           

๑. ขาพเจา                                             อายุ              ป สัญชาติ                   
โดย                                                                                              ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฎตาม                                                                                                                                                                                                    
ท่ีอยูบานเลขท่ี                    หมูท่ี              ตรอก/ซอย                       ถนน                            
แขวง/ตําบล     โคกขาม       เขต/อําเภอ     เมืองสมุทรสาคร       เทศบาล/อบต.                                                        
จังหวัด     สมุทรสาคร     หมายเลขโทรศัพท                                                                                   

๒. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว                    (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 
 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

๑)                                                                                            
๒)                                                                                            

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
  
 
    (ลงชื่อ).......................................................ผูขอรับอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
              (...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําขอเลขท่ี........../............ 

 



 
สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
 
เลขท่ี                               ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี          เดือน                    พ.ศ.                        
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไมครบ 

๑)                                                                                      
๒)                                                                                   
๓)                                                                                   

 
 

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

ตําแหนง                                               
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี                               ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี          เดือน                    พ.ศ.                        
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไมครบ 

๑)                                                                                      
๒)                                                                                   
๓)                                                                                   

 
 

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

ตําแหนง                                               
 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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