
 หนา   ๒๐๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

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

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔   

มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้นโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลโคกขมิ้นและนายอําเภอวังสะพุง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น  นับแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้นแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลโคกขมิ้น  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น  เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และ 

ใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น   

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการ  ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือน  อันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ  ท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการ  ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการ  ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๐๓ 
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ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้   เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายใน 

เขตองคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น 

  ๗.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

   (๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใด  อันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู   

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๗.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย  ในตลาด   

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 

   (๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

  ๗.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา   

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวน  การผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร 

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน   

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๘) การผลิตแบะแซ 

   (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๓) การผลิต  การเก็บ  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๑๖) การคั่วกาแฟ 

   (๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๑๘) การผลิตผงชูรส 

   (๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและ 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  ๗.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ชําระลาง 

   (๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  ๗.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

ดวยเครื่องจักร 

   (๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕) การผลิตยาสูบ 

   (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๗) การผลิต  การสะสมปุย 

   (๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 
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  ๗.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๒) การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  ๗.๖  (๑) 

   (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ   

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๗.๖  (๑) 

   (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๗.๖  (๑) 

   (๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน 

กิจการใน  ๗.๖(๑) 

   (๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  ๗.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร   

กันสนิมยานยนต 

   (๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรือ 

อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

   (๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๗.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๑) การผลิตไมขีดไฟ   

   (๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๒๐๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๓) การประดิษฐไม   หวาย  เปน ส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน 

การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๔) การอบไม 

   (๕) การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 

   (๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ๗.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล   

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๗.๙  (๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎวาดวยสถานพยาบาล 

   (๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต 

เปนการใหบริการใน  ๗.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ 

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการใน  ๗.๙  (๑) 

   (๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยู ในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



 หนา   ๒๐๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๗.๙  (๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสถานฝกซอมกอลฟ 

   (๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข   

วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 

   (๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

   (๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

  ๗.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

   (๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๗.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 



 หนา   ๒๐๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

  (๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  ๗.๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

   (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗.๗(๑) 

   (๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗) การโม  การบดชัน 

   (๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

  (๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ 

วัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

  (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 



 หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

  (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

  (๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๗.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

   (๑) การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

   (๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙) การกอสราง 

  (๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  มีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลกัษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 



 หนา   ๒๑๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น   

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

โดยคํานึ งถึ ง ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น  ๆ   

ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน  มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด   

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอย  ที่ถูกสุขลักษณะ   

ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ  ที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ 

ประเภทมูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น 

อยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ 

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอย  ท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใด  ท่ีอาจเปน 

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมกีารปองกนัและกําจัดแมลง  และสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ   

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร  หรือหองครัว  ที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตอง  ตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการ  ตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการ  ตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง   

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด   

หรือยอมรับ  ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ี  ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย   

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย  หรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคุมของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ 

ท่ีเกดิจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการใด  ท่ีการประกอบกิจการ  อาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย   

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
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หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบญัญตัินีม้ีผลใชบงัคบั  หามมิใหผูใดดาํเนนิกจิการ 

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการ  ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ  /  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  (๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๕) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น  ประกาศ

กําหนด 

ขอ ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขท่ีไดกําหนดไวใน  หมวด  ๒  หมวด  ๓  หรือ 

หมวด  ๔  ใหอยูในสภาวะอันดีอยูเสมอ  และทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน 

  (๒) ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานที่  และตามกําหนด  วัน  เวลา   

ที่ไดรับอนุญาต 

  (๓) ตองดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  ในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดเรียบรอย 

  (๔) ตองดูแลรักษาสถานที่อยาใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  หรือพาหะนํา 

โรคอื่น ๆ 

  (๕) ตองปฏิบัติการทุกอยาง  เพ่ือใหถูกตอง  ตามสุขลักษณะตามคําแนะนํา   

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๒๑๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๖) ตองยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือ  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือ 

ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานท่ี/สถานประกอบการ  เครื่องมือเครื่องใช   

ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้น  ไดในเวลาทําการ  เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

  (๗) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้นประกาศกําหนด 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืน  คําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณ  ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

  เจาพนักงานทองถิน่ตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไป 

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

  ใบอนุญาต  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๔ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวา  สละสิทธิ์   
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ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ี  ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น  เทานั้น 

  การขอตออายุใบอนุญาต  จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอ 

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน 

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

  ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียม 

ติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการ 

บริหารสวนตําบลโคกขมิ้น   

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและ   

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต   

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนา 

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่  ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย 



 หนา   ๒๑๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏวา  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว   

เกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวา 

ผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู  ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ผูถูก ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนตําบลเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๒๑๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญัตนิี้  ตองระวางโทษ  ตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ทศ  บงแกว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคกขมิน้ 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขม้ิน 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน แมงหรือแมลง 

      ๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก 

           (๑) จํานวนเกินกวา ๕ ตัว แตไมเกิน ๑๐ ตัว 

           (๒) จํานวนเกินกวา ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว 

           (๓) จํานวนเกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๓๐ ตัว 

           (๔) จํานวนเกินกวา ๓๐ ตัว ข้ึนไป 

      ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตวปก 

    (๑) จํานวนเกินกวา ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว 

    (๒) จํานวนเกินกวา ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว 

    (๓) จํานวนเกินกวา ๑,๐๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๕๐๐ ตัว 

    (๔) จํานวนเกินกวา ๑,๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ตัว 

    (๕) จํานวนเกินกวา ๒,๐๐๐ ตัว ข้ึนไป 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑.๒ การเลี้ยงสัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง 

      ๑.๒.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

      ๑.๒.๒ พ้ืนท่ีเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

      ๑.๒.๓ พ้ืนท่ีเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

๑.๓ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

      ๑.๓.๑ จํานวนเกินกวา ๕ ตัว แตไมเกิน ๑๐ ตัว 

      ๑.๓.๒ จํานวนเกินกวา ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว 

      ๑.๓.๓ จํานวนเกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๓๐ ตัว 

      ๑.๓.๔ จํานวนเกินกวา ๓๐ ตัว ข้ึนไป  

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑.๔ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ              

ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น   

ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไม    

ก็ตาม 

 

 

 

๘,๐๐๐ 

 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

๒.๑ การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด

และการฆาสัตวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๕๐๐ 

 

๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก ๕๐๐  

๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป  ๕๐๐  

 



 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 ๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๕๐๐  

๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 

 

๕๐๐ 

 

 

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย    

กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

 

๕๐๐ 

 

๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ

การทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช      

เพ่ือเปนอาหารสัตว 

      ๒.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 

      ๒.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร  

 

 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

 

๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๑๐๐  

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐  

๓.๒ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูด ู  

ไตปลา เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 

๕๐๐ 

 

๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา             

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๒๐๐ 

 

๓.๔ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง            

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๑๐๐ 

 

๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต

อาหารจากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย    

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 

๒๐๐ 

 

๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง    

ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด       

และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 

๒๐๐ 

 

๓.๗ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี ๓๐๐  

๓.๘ การผลิตแบะแซ 

 

 

 

๒๐๐  



 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท) 

หมายเหตุ 

 ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

 

 

 

 

๙,๐๐๐ ยกเวน 

คาธรรมเนียม

สําหรับกลุม

อาชีพของ

ชุมชน 

๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ ๕๐๐  

๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๒๐๐ 

 

๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม

ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

 

 

๙,๐๐๐ 

 

๓.๑๓  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

      ๓.๑๓.๑ การผลิตน้ําตาล 

      ๓.๑๓.๒ การแบงบรรจุ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๓.๑๔ การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๕๐๐  

๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

น้ําสมสายชู 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๕,๐๐๐  

๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครือ่งจักร ๑,๐๐๐  

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๒,๐๐๐  

๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๒,๐๐๐  

๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน         

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๕๐๐ 

 

๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๑,๐๐๐  

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๒๐๐  

๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน ๒,๕๐๐  

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 

 

 

 

 

๒,๐๐๐  
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 ๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      ๓.๒๕.๑ ใชเครื่องจักร ไมเกิน ๑๐๐ แรงมา 

      ๓.๒๕.๒ ใชเครื่องจักร เกินกวา ๑๐๐ แรงมา ข้ึนไป 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

 

๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมา

ข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา   เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง   

ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

๔.๑ การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น      

เครื่องสําอางตาง ๆ 

 

๕,๐๐๐ 

 

๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๕,๐๐๐  

๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๕,๐๐๐  

๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ๕,๐๐๐  

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๑,๐๐๐  

๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๑,๕๐๐  

๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกันดวยเครื่องจักร 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร 

      ๕.๔.๑ เพ่ือบริการในชุมชน 

      ๕.๔.๒ เพ่ือนําไปจําหนาย 

 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕.๕ การผลิตยาสูบ ๕,๐๐๐  

๕.๖ การขัด  การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๑๐๐  

๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย 

     ๕.๗.๑ การผลิตปุย 

     ๕.๗.๒ การสะสมปุย 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

๕.๘ การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๕๐๐  

๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

     ๕.๙.๑ ใชพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๑ ไร 

     ๕.๙.๒ ใชพ้ืนท่ีประกอบกิจการ เกินกวา ๑ ไร ข้ึนไป 

 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

๖.๑ การผลติโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือ      

เครื่องใชตาง  ๆ

 

๕,๐๐๐ 

 

๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ        

ใน ๖.๑ 

 

๕,๐๐๐ 

 

๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน   

การรีด การอัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการ  

ใน ๖.๑ 

 

 

๓๐๐ 

 

๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  

นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 

 

๓๐๐ 

 

๖.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  

ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๑๐,๐๐๐  

๗ 0กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ การปะผุ  การพนสี                   

การพนสารกันสนิมยานยนต 

 

๕๐๐ 

 

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

 

๕๐๐ 

 

๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล       

ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอม หรือ

ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 

 

๕๐๐ 

 

๗.๔ การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๓๐๐  

๗.๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐  

๗.๖  การปะ  การเชื่อมยาง 

     ๗.๖.๑ จักรยานยนต จักรยาน และสามลอ 

     ๗.๖.๒ รถยนต 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

 

๗.๗ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๓๐๐  

๘ 1กิจการท่ีเกี่ยวกับไม   

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ  ๕,๐๐๐  

๘.๒ การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง       

การทําค้ิว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

 

 

๕๐๐ 
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๘.๓ การประดิษฐไม  หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน    

การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 

๓๐๐ 

ยกเวน

คาธรรมเนียม

สําหรับกลุม

อาชีพใน

ชุมชน 

๘.๔ การอบไม ๕๐๐  

๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ              ๑,๐๐๐  

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ ๕,๐๐๐  

๘.๘ การเผาถาน  หรือการสะสมถาน ๑๐๐  

๙ 2กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล         

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

๓๐๐ 

 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด เวนแตเปนการใหบริการ           

ใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎวาดวยสถานพยาบาล 

 

๑,๐๐๐ 

 

๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร เวนแต

เปนการใหบริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

 

 

๓๐๐ 

 

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

     ๙.๔.๑ ไมเกิน ๑๐ หอง 

     ๙.๔.๒ เกินกวา ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง 

     ๙.๔.๓ เกินกวา ๒๐ หอง ข้ึนไป        

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

     ๙.๕.๑ ไมเกิน ๑๐ หอง 

     ๙.๕.๒ เกินกวา ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง 

     ๙.๕.๓ เกินกวา ๒๐ หอง ข้ึนไป 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐  

๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง รองเง็ง  ดิสโกเทก          

คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 

๑,๕๐๐ 

 

๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑ 

 

๑,๐๐๐ 
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 ๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลน

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 

๑,๐๐๐ 

 

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐  

๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม  

ทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือ

โดยวิธีอ่ืนใด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

 

 

๕๐๐ 

 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

     ๙.๑๒.๑ สวนสนุก 

     ๙.๑๒.๒ ตูเกม 

 

๕,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสถานฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐  

๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐  

3๙.๑๕ การสักผิวหนัง  การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน   ๒๐๐  

4๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน ๒๐๐  

๑๐ 5กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

๑๐.๑ การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอ

ผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

 

๒๐๐ 

 

๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน ๒๐๐  

๑๐.๓ การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร ๒๕๐  

๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๓๐๐  

๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักร ตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป ๓๐๐  

๑๐.๖ การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐  

๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๒๐๐  

๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐  

๑๑ 

 

 

6กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา ๕๐๐  

๑๑.๒ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐  

๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐  

๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๕๐๐  

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒๐๐ 
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 ๑๑.๖ การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๓๐๐  

๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง หรือ       

การเผาหินปูน 

๓๐๐  

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ

สวนผสม เชน ผาเบรก  ผาคลตัช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง     

ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๑๑.๙ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐  

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐  

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐  

๑๒ 7กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   

๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ การสะสม  การขนสงกรด  ดาง   

สารออกซิไดซ หรือ สารตัวทําละลาย 

 

๕,๐๐๐ 

 

๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

     ๑๒.๒.๑ การสะสมกาซ ไมเกิน ๓๐๐ กิโลกรัม 

     ๑๒.๒.๒ การสะสมกาซ เกินกวา ๓๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป 

     ๑๒.๒.๓ สถานีบริการกาซ 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑๒.๓  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม                             

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

        ๑๒.๓.๑ การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง ครั้งละ ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  

      ๑๒.๓.๒ การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง ครั้งละ เกินกวา ๕๐๐  

                  แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

      ๑๒.๓.๓ การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง ครั้งละ เกินกวา ๑๐,๐๐๐ ลิตร            

ข้ึนไป 

 

 

๒๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๑๐,๐๐๐  

๑๒.๕ การพนสี ยกเวนใน ๗.๑ ๑,๐๐๐  

๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

 

๓๐๐ 

 

๑๒.๗ การโม  การบดชัน ๓๐๐  

๑๒.๘ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๕,๐๐๐  

๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร ๓๐๐  

๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 

๓๐๐ 

 

 



 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

(บาท) 

หมายเหตุ 

 ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๕๐๐  

๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕,๐๐๐  

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๕๐๐  

๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี     

อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรอืสารเคลือบเงา ๕,๐๐๐  

๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช            

หรือพาหะนําโรค          

 

๕๐๐ 

 

๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐  

๑๓ 8กิจการอ่ืน ๆ   

๑๓.๑ การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน             

ดวยเครื่องจักร 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา                

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

 

๓๐๐ 

 

๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐  

๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร ๒๐๐  

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๑,๐๐๐  

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๕๐๐  

๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๕๐๐  

๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๓๐๐  

๑๓.๙ การกอสราง 

 

๑,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

 

คําขอเลขท่ี .............../..................... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 

                                                            เขียนท่ี................................................................... 

วันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ..................... 

 

๑. ขาพเจา..........................................................อายุ..............ป  สัญชาติ....................................... 

โดย..........................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม............................................................................................................................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย.................................ถนน........ ...................... 

แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด...............................

หมายเลขโทรศัพท.................................................ผูขออนุญาต 

๒.พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ             

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๓) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  (๔) สําเนารับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

                     (๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ 

                       ๕.๑)................................................................................................................. 

                       ๕.๒)................................................................................................................ 

(๖) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกขม้ิน ประกาศ

กําหนด คือ 

                       ๖.๑) ................................................................................................................. 

                       ๖.๒) ................................................................................................................ 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ).............................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

    (..............................................) 

 



 
 
สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี.......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ............ 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน      ครบ 

    ไมครบ  คือ 

    ๑)......................................................................... 

    ๒)......................................................................... 

    ๓)......................................................................... 

 

                    (ลงชื่อ) 

                                                                  (.................................................) 

                                                                       ตําแหนง................................................... 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

                                                   ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี.....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน............................พ.ศ............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน       ครบ 

         ไมครบ  คือ 

    ๑)......................................................................... 

    ๒)......................................................................... 

    ๓)......................................................................... 

 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมด มายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.........วัน

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

     (ลงชื่อ) 

                                                                (.................................................) 

                                                       ตําแหนง................................................... 

 

 



 
 
 

 

 

  ใบอนุญาต 

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

เลมท่ี..........................เลขท่ี................/....................... 

 

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................................                 

สัญชาติ............. อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี.............ตําบล...........................อําเภอ.............................                

จังหวัด...................หมายเลขโทรศัพท...................................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................ประเภท...................... 

ตั้งอยูเลขท่ี............หมูท่ี..........ตําบล..........................อําเภอ.......................จังหวัด...................

หมายเลขโทรศัพท............................................ 

เสียคาธรรมเนียมปละ.......................บาท (...........................................................................)                                      

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............เลขท่ี..................ลงวันท่ี.................................................................... 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลโคกขม้ิน เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวา การประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ิน อาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

๔.๑)..................................................................................................... 

๔.๒).................................................................................................... 

             ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือ วันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ.................. 

             ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ        วันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ................. 

 

     (ลงชื่อ) 

                                                             (.................................................) 

                                                  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกขม้ิน 

                                                                    เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐ บาท 

            (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไป ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอน 

ใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 
 

(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
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