
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
เรื่อง   การควบคุมกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  วาดวยการควบคุม

กิจการ|ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  โดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรและนายอําเภอขุขันธ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลวาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๕) 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  คําส่ังอ่ืนในสวนท่ีไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับ

ขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายถึง  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “สถานประกอบกิจการ”  หมายถึง  สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 “ผูดําเนินกิจการ”  หมายถึง  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

 “คนงาน”  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 “มลพิษทางเสียง”  หมายถึง  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายถึง  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

 “มลพิษทางอากาศ”  หมายถึง  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางน้ํา”  หมายถึง  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได 

ขอ  ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลโคกเพชร 

 ๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

  ๕.๑.๑ การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

  ๕.๑.๒ การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

 ๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

  ๕.๒.๑ การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด 

  ๕.๒.๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๕



  ๕.๒.๓ การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

  ๕.๒.๔ การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

  ๕.๒.๕ การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ   

ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

  ๕.๒.๖ การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  ๕.๒.๗ การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

 ๕.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  ๕.๓.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

  ๕.๓.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

  ๕.๓.๓ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 

  ๕.๓.๔ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

  ๕.๓.๕ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

  ๕.๓.๖ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  ๕.๓.๗ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

  ๕.๓.๘ การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๕



  ๕.๓.๙ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

  ๕.๓.๑๐ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

  ๕.๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม 

  ๕.๓.๑๒ การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

  ๕.๓.๑๓ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

  ๕.๓.๑๔ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

  ๕.๓.๑๕ การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

  ๕.๓.๑๖ การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

  ๕.๓.๑๗ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  ๕.๓.๑๘ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  ๕.๓.๑๙ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

  ๕.๓.๒๐ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

  ๕.๓.๒๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

  ๕.๓.๒๒ การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

  ๕.๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

  ๕.๓.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

 ๕.๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

  ๕.๔.๑ การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

  ๕.๔.๒ การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

  ๕.๔.๓ การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๕



  ๕.๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

  ๕.๔.๕ การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

 ๕.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

  ๕.๕.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

  ๕.๕.๒ การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

  ๕.๕.๓ การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

  ๕.๕.๔ การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

  ๕.๕.๕ การผลิตยาสูบ 

  ๕.๕.๖ การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

  ๕.๕.๗ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

  ๕.๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช 

  ๕.๕.๙ การตาก  สะสม  ขนถาย  ผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

 ๕.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

  ๕.๖.๑ การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

  ๕.๖.๒ การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๕.๖.๑ 

  ๕.๖.๓ การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๖.๑ 

  ๕.๖.๔ การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๖.๑ 

  ๕.๖.๕ การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๕.๖.๑ 

  ๕.๖.๖ การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 
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 ๕.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  ๕.๗.๑ การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

  ๕.๗.๒ การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  ๕.๗.๓ การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  ๕.๗.๔ การประกอบธุรกจิเกีย่วกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ดังกลาวดวย 

  ๕.๗.๕ การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

  ๕.๗.๖ การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

  ๕.๗.๗ การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

  ๕.๗.๘ การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๕.๗.๙ การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

 ๕.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

  ๕.๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ 

  ๕.๘.๒ การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

  ๕.๘.๓ การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

  ๕.๘.๔ การอบไม 

  ๕.๘.๕ การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

  ๕.๘.๖ การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

  ๕.๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

  ๕.๘.๘ การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

 ๕.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

  ๕.๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวย 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
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  ๕.๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  ๕.๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวย 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  ๕.๙.๔ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการให 

บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   

ตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  ๕.๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  ๕.๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  ๕.๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  ๕.๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  ๕.๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๙.๑ 

  ๕.๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

  ๕.๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ  

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  ๕.๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

  ๕.๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

  ๕.๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

  ๕.๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

  ๕.๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  ๕.๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 
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  ๕.๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

  ๕.๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

  ๕.๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

  ๕.๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเ ล้ียง 

หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 ๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

  ๕.๑๐.๑ การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

  ๕.๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

  ๕.๑๐.๓ การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

  ๕.๑๐.๔ การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  ๕.๑๐.๕ การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  ๕.๑๐.๖ การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

  ๕.๑๐.๗ การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

  ๕.๑๐.๘ การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

 ๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดินทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  ๕.๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

  ๕.๑๑.๒ การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

  ๕.๑๑.๓ การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซี เมนต   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  ๕.๑๑.๔ การสะสม  ผสมซีเมนตหิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๑๑.๒ 

  ๕.๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  ๕.๑๑.๖ การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  

  ๕.๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

  ๕.๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

  ๕.๑๑.๙ การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
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  ๕.๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

  ๕.๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  ๕.๑๑.๑๒ การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๖.๕ 

 ๕.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

  ๕.๑๒.๑ การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

  ๕.๑๒.๒ การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

  ๕.๑๒.๓ การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

  ๕.๑๒.๔ การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

  ๕.๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๗.๑ 

  ๕.๑๒.๖ การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  ๕.๑๒.๗ การโม  สะสม  หรือบดชัน 

  ๕.๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

  ๕.๑๒.๙ การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

  ๕.๑๒.๑๐ การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  ๕.๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

  ๕.๑๒.๑๒ การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

  ๕.๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง 

  ๕.๑๒.๑๔ การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

  ๕.๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  ๕.๑๒.๑๖ การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

  ๕.๑๒.๑๗ การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ 
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 ๕.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

  ๕.๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

  ๕.๑๓.๒ การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

  ๕.๑๓.๓ การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  ๕.๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

  ๕.๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

  ๕.๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา 

  ๕.๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

  ๕.๑๓.๘ การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

  ๕.๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

  ๕.๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  ๕.๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  ๕.๑๓.๑๒ การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

  ๕.๑๓.๑๓ การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายกําหนด 

วาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  กิจการใดท่ีเขาขายเปนโรงงาน  

หรือมีการประกอบกจิการเกี่ยวกับวตัถอุันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนัน้และกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะ

และประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน

หรือกอเหตุรําคาญดวย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการไดตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงไวอยางชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน  เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

 (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย   

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน   

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว 

ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

 (๑) มีภาชนะบรรจุรองรับหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

 (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 (๓) กรณีที่มูลฝอยปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

้หนา   ๑๑
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ขอ  ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

 (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

 (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่ งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้จะตองปฏิบัติ  รวมถึงจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไข 

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึม   

ไมรั่ว  ระบายน้ําไดสะดวก 

้หนา   ๑๒
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 (๓) การระบายน้ําตองไมเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในสาธารณสุขหรือผูอาศัยใกลเคียง 

 (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหลหรือขังได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน   

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๖) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ 

 (๗) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น 

 (๘) จัดใหมีที่ รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันได สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

และจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

 (๙) จัดใหมีสวมท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการ 

อยูในสถานที่นั้น  และตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตวท่ีขังและที่ปลอยสัตว  กวางขวางเพียงพอและตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

 (๑๑) สถานที่ เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่ สําหรับตากหรือผ่ึงสินคา 

ตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบยีบ  ขอบังคับ  และประกาศกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 ขอ  ๑๘ ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐานมลพิษ

ดานตาง ๆ  สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรนําคามาตรฐาน 

ดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๙ ใหผูประกอบกิจการการสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุดใชแลวหรือเหลือใชอันเปนกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพตาม  ๕.๑๓.๕  ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๑๓
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 (๑) สถานท่ีประกอบกิจการตองไมตั้งอยูใกลสถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานเล้ียงเด็ก  

หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของจนอยูในระยะท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพหรือกอใหเกิดเหตุ

รําคาญของผูอาศัยอยูในสถานที่นั้น ๆ 

 (๒) มีรั้วรอบบริเวณสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐ สถานประกอบกิจการ  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุดใชแลวหรือเหลือใชตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) อาคารประกอบกิจการตองมีความมั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัย  มีการใชประโยชนถูกตอง  

ตามประเภทอาคารที่ระบุในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 (๒) พ้ืนตองทําดวยวัสดุแข็งแรงทนทาน  ทําความสะอาดงาย  ไมดูดซึมน้ํา  ทนทาน

ตอสารเคมีและไมมีน้ําขัง 

 (๓) ฝาผนังและอาคาร  ตองทําดวยวัสดุทนไฟ  คงทน  ทําความสะอาดงาย  และไมดูดซึมน้ํา 

 (๔) ตองมีการแบงพ้ืนที่เก็บสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใชใหเปนสัดสวน

ไมปะปนกับท่ีอยูอาศัย  และใหมีพ้ืนท่ีอยางเพียงพอตอการเก็บสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลว  หรือเหลือใช 

 (๕) บริเวณที่ปฏิบัติงานและทางเดินตองมีพ้ืนที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับ 

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

 (๖) ตองมีประตูทางออกท่ีมีขนาดและจํานวนออกไปไดทันทีเพียงพอกับจํานวนคน 

ที่อยูภายในอาคารท่ีจะหลบหนีภัยออกไดทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นโดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 (๗) ตองจัดใหมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีกฎหมายเกี่ยวของ 

 (๘) ตองจัดใหมีความเขมแข็งของแสงสวางท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๒๑ สถานท่ีประกอบกิจการ  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุดใชแลวหรือเหลือใชตองมีสุขลักษณะ

เกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใช  น้ําดื่ม  น้ําใชตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เครื่องจักรอุปกรณ  และเครื่องมือที่ใชตองเหมาะสมกับการใชงานและตองมี 

การตรวจสอบบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 (๒) การออกแบบติดตั้งเครื่องจักร  เครื่องมือ  อุปกรณในลักษณะท่ีมั่นคง  ปลอดภัย  

และสามารถทําความสะอาดเครื่องจักร  เครื่องมือ  และบริเวณที่ตั้งไดงายและทั่วถึง 

 (๓) การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณในการดําเนินการ  เชน  อุปกรณยกวัตถุ  รถเข็น

และสายพานลําเลียง  เปนตน  ตองจัดใหเปนระเบียบไมกีดขวางทางเดิน 

 (๔) มีระบบปองกันอันตรายจากเครื่องจักรในขณะปฏิบัติงานพรอมท้ังมีคูมือการใชงาน

เครื่องจักร 

 (๕) ตองมีน้ําดื่มสะอาดไวบริการสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  ลักษณะการนําน้ํามาดื่ม  

ตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน  เชน  ใชระบบน้ํากด  ใชแกวน้ําสวนตัว  ใชแกวกระดาษ

ที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง  และใชแกวสวนกลางที่ใชดื่มเพียงครั้งเดียว  แลวนําไปทําความสะอาดกอนนํามาใชใหม  

เปนตน 

 (๖) สถานท่ีตั้งน้ําดื่มควรอยูคนละบริเวณกับวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช  

เพ่ือไมใหเกิดการปนเปอน 

 (๗) ตองมีน้ําใชที่สะอาดและมีปริมาณเพียงพอตอกิจกรรมการใชน้ําแตละวัน 

ขอ  ๒๒ สถานประกอบกิจการจะตองจัดเก็บวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช  ดังนี้ 

 (๑) จัดเก็บเปนหมวดหมูตามประเภทของวัตถุ  เชน  สวนเก็บกระดาษ  ขวดแกว  

โลหะพลาสติก  ซากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  และอื่น ๆ  เปนตน 

 (๒) วัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดแลว  หรือเหลือใชท่ีติดไฟงาย  และวัตถุท่ีมีสารกัดกรอน

เปนสารประกอบ  เชน  เศษกระดาษ  ที่นอนชํารุด  ซากแบตเตอรี่  โซเดียมไฮดรอกไซด  สารที่กอใหเกิดเปลวไฟ  

เปนตน  ตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะและตองเก็บใหหางจากแหลงกําเนิดความรอนเพ่ือไมใหเกิดไฟไหม 

 (๓) ในกรณีวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช  ทั้งเปนอันตรายและไมเปนอันตราย  

ใหแยกเปนสัดสวนและมีปายแสดงประเภทวัตถุอันตรายที่เก็บไว 

 (๔) วางวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดหรือเหลือใชใหเปนระเบียบและไมสูงจนอาจกอใหเกิดอันตราย 

 (๕) ไมเก็บวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใชจนเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวนําโรค

หรือสัตวอันตราย  และควรมีการรักษาความสะอาดเพ่ือไมใหเปนแหลงแพรเชื้อโรค 

 (๖) ในการขนยายวัตถุส่ิงของท่ีชํารุดแลวหรือเหลือใช  โดยใชอุปกรณที่เหมาะสม 

้หนา   ๑๕
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ขอ  ๒๓ สถานที่ประกอบกิจการสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุดใชแลว  หรือเหลือใชตองมีระบบ

การจัดการน้ําเสีย  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีวิธีการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือเหมาะสมตอลักษณะ

ของกิจการไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญและเปนอันตรายตอสุขภาพของชุมชน 

 (๒) จัดใหมีการระบายน้ําท่ีเหมาะสม  ไมมีน้ําทวมขัง  ในกรณีที่มีการระบายน้ําลงสู  

ทอสาธารณะใหมีตะแกรงสําหรับดักมูลฝอยและตองมีการดูแลไมใหเกิดการอุดตัน 

 (๓) ควรมีบอดัก ไขมันและดูแลมิ ให เกิดการหมักหมมของไขมันในบอดั ก   

หรือใชการกําจัดไขมันโดยวิธีอื่นใดที่มีผลเชนเดียวกับบอดักไขมัน 

 (๔) ตองมีหองน้ํา  หองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือตามลักษณะและจํานวนท่ีกําหนด 

ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการกําจัดส่ิงปฏิกูลถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล 

 (๕) ภายในหองน้ําและหองสวมมีวัสดุอุปกรณตามความจําเปนและเหมาะสม   

และเพียงพอ 

 (๖) ดูแลความสะอาดหองน้ําและหองสวมเปนประจําทุกวันที่ปฏิบัติงาน 

 (๗) มีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภทมูลฝอย 

 (๘) มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขาภิบาลเหมาะสมและเพียงพอ 

 (๙) ลางทําความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยูเสมอ 

 (๑๐) กําจัดมูลฝอยดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  ในกรณีมูลฝอยอันตราย 

จะตองคัดแยกไปกําจัดใหถูกตองแลวแจงสวนราชการทองถิ่นทราบดวย 

 (๑๑) ดูแลมิใหเกิดการทิ้งมูลฝอยเกล่ือนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ 

ขอ  ๒๔ สถานที่ประกอบกิจการการสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุดใชแลวหรือเหลือใชตองมีการจัดการ

เกี่ยวกับความปลอดภัยและปองกันเหตุรําคาญ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดใหมีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยทุก  ๖  เดือน  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบือ้งตนจากหนวยงานทีท่างราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกผูปฏิบัติงาน

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

้หนา   ๑๖
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 (๒) จัดใหมีปายเตือนภัยและขอปฏิบัติงานติดตั้งตามตําแหนงตาง ๆ  ที่สําคัญ 

 (๓) จัดใหมีตูยาพรอมเวชภัณฑในการปฐมพยาบาลเบื้องตนที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา 

 (๔) จัดใหมีและใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอและเหมาะสม   

ตามลักษณะการปฏิบัติงาน  เชน  แวนตา  หนากากนิรภัย  รองเทาหุมขอหรือหุมแขง  ถุงมืออยางหนา   

และผาปดจมูก  เปนตน 

 (๕) จัดใหมีการตรวจสอบระบบไฟฟาใหอยูในสภาพเรียบรอยปลอดภัยอยูเสมอ 

และควรติดตั้งอุปกรณปองกันไฟฟาดูดหรือลัดวงจร 

 (๖) ผูประกอบกิจการและผูปฏิบัติ งานจะตองไดรับความรูดานสุขอนามัย   

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ  เชน  อันตรายจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  เปนตน 

 (๗) จัดใหมีอางลางมือพรอมสบูในบริเวณปฏิบัติงานตามความจําเปน  และลางมือ 

ใหสะอาดทุกครั้งหลังการปฏิบัติงานหรือกอนรับประทานอาหาร  และหากจําเปนควรอาบน้ําหลังเสร็จส้ินภารกิจ 

 (๘) ผูประกอบกิจการควรดูแลใหผูปฏิบัติงานแตงกายรัดกุมเหมาะสม  ปลอดภัย   

ตอกิจกรรมที่ปฏิบัติในขณะปฏิบัติงาน  เชน  เส้ือไมรุงรัง  ใสผาคลุมผม  และรองเทาหุมสน  เปนตน 

 (๙) ไมบริโภคอาหาร  เครื่องดื่ม  และสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน 

 (๑๐) ผูประกอบกิจการตองจัดใหผูปฏิบัติงานไดรับการตรวจสุขภาพทั่วไปอยางนอย  

ปละ  ๑  ครั้ง  และตองเก็บเอกสารการตรวจสุขภาพไวเปนหลักฐาน 

 (๑๑) ตองควบคุมปองกันผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานประกอบกิจการ   

มิใหมีกล่ินเหม็น  เขมาควัน  เสียง  และฝุนท่ีจะกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของผูปฏิบัติงาน  ผูอยูอาศัยใกลเคียง  และผูผานไปมา 

 (๑๒) ตองมีการปองกนั  ควบคุม  กําจัดสัตวและแมลงนําโรคอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

 ขอ  ๒๕ ใหผูประกอบกิจการเล้ียงสุกรอันเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๕.๑.๑  

ตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

 (๑) สถานที่ตั้งควรอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  

โรงพยาบาลหรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในระยะที่ไมสงผลกระทบ 

ตอสุขภาพ  และไมกอใหเกิดเหตุรําคาญตอชุมชนโดยควรมีระยะหางจากสถานท่ีที่กลาวขางตน 

และแหลงน้ําสาธารณะในระยะทาง  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๑๗
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  (๑.๑) สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรนอยกวา  ๕๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ในระยะท่ีไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๑.๒) สถานประกอบกจิการเล้ียงสุกรตั้งแต  ๕๐  -  ๕๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

  (๑.๓) สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรเกินกวา  ๕๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

 (๒) สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตว  ตลาดนัดคาสัตว  

ตั้งแต  ๕  กิโลเมตรขึ้นไป 

 (๓) จัดใหมีบริเวณเล้ียงสุกรเปนสัดสวน  และอยูหางเขตท่ีดินสาธารณะหรือที่ดินตางเจาของ  

และตองมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๒๐  เมตรทุกดาน  

เวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดินของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกันตามขอบัญญัตินี้ 

 (๔) สถานที่ประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูบริเวณที่ไมมีน้ําทวมขัง 

ขอ  ๒๖ โรงเรือนเล้ียงสัตวหรือสวนประกอบตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) โรงเรือนเล้ียงสัตวตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะสม 

แกการเล้ียงสัตว  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

 (๒) พ้ืนโรงเรือนเล้ียงสัตวตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  พ้ืนผิวเรียบทําความสะอาดงาย 

มีความลาดเอียงเหมาะสมใหน้ําหรือส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดสะดวก 

 (๓) หลังคาทําดวยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืนท่ีเหมาะสม  และมีชองทางแสงสวาง

หรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง 

 (๔) โรงเรือนเล้ียงสัตวตองมีน้ําขังและปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  คอกสัตวกั้นเปนสัดสวน

เหมาะสมกับจํานวนสัตว  ไมใหสัตวอยูอยางแออัด 

 (๕) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  และมีการระบายอากาศดี 

 (๖) ถนนภายในสถานประกอบกิจการตองใชวัสดุคงทน  มีความกวางเหมาะสม  

สะดวกในการขนสงลําเลียงอุปกรณ  อาหารสัตว  รวมท้ังผลผลิตเขาและออกภายในสถานประกอบกิจการ 

 (๗) สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดใหเปนสัดสวน  และถูกหลักสุขาภิบาล 
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ขอ  ๒๗ สถานที่ประกอบกจิการเล้ียงสัตวตองมสุีขลักษณะเกีย่วกับเครื่องมือ  เครื่องใช  น้ําดื่ม  

น้ําใช  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) อาหารท่ีใชเล้ียงสัตวตองมคีุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

คุณภาพสัตว 

 (๒) ควรมีสถานท่ีเก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบและมีการดูแลรักษา

ความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

 (๓) ตองมีที่เก็บรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณในการทํางานเปนสัดสวน  เหมาะสม 

และเปนระเบียบเรียบรอย 

 (๔) เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตชและสายไฟตาง ๆ  ตองไดรับ

การดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี 

 (๕) จัดใหมีน้ําดื่มที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มไวบริการสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  

ตั้งอยูบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเล้ียงสัตว 

 (๖) ตองจัดใหมีน้ําใชที่สะอาดไดมาตรฐาน  และปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ําใชในแตละวัน 

  (๗) กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ําดิบใหสะอาด  

ตรวจสอบทอน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยูเสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ําใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

 ขอ  ๒๘ สุขภาพและอนามัยของผูปฏิบัติงานตองเปนไปตามท่ีกําหนดไว  ดังนี้ 

 (๑) ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

โรคท่ีเกี่ยวของกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  หูน้ําหนวก  และบาดแผลติดเชื้อ  หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  

ไดแก  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  เรื้อน  ไวรัสตับอักเสบเอ  โรคพยาธิ  

และโรคผิวหนังนารังเกียจ  เปนตน  หากผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคดังกลาว  ตองหยุดพักรักษาใหหาย 

 (๒) ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําทุกป 

 (๓) ผูปฏิบัติงานควรไดรับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย 

 (๔) ผูปฏิบัติงานในฟารมตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (ก) ลางทําความสะอาดมือทุกครั้งกอนเขาหรือออกจากฟารมและภายหลัง  

ออกจากหองสวมและจับตองส่ิงปนเปอนตาง ๆ 
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  (ข) ควรสวมชุดปฏิบัติงานท่ีสะอาดเหมาะสมในแตละกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

  (ค) ในกรณีท่ีมีบาดแผลตองปดแผลดวยผาพันแผล  ถามีบาดแผลท่ีมือ   

ตองสวมถุงมือหรือปลอกถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

ขอ  ๒๙ สถานท่ีประกอบกิจการเล้ียงสัตวตองมีระบบการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน  โดยใชวิธีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม 

ทางระบายน้ําไมอุดตัน 

 (๒) น้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งใหไดเกณฑ 

มาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมกอนปลอยออกสูภายนอก   

สถานประกอบกิจการ 

 (๓) ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เหมาะสม  และเพียงพอ 

 (๔) ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดดวยวิธีการฝง  เผาอยางถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล  และปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่นวาดวยการนั้น 

 (๕) ตองทําความสะอาด  กวาด  ลางพ้ืนโรงเรือนเล้ียงสัตว  และบริเวณโดยรอบ

โรงเรือนเล้ียงสัตวใหสะอาดทุกวัน  ตองจัดใหมีที่กักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ  เพ่ือปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 

อันเนื่องมาจากกล่ินและไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงนําโรค 

 (๖) หามท้ิงมูลสัตวหรือมูลฝอยในท่ีดินตนเองท่ีสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๗) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามลักษณะและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และบําบัดหรือการกําจัดส่ิงปฏิกูลถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

  (๘) ภายในหองน้ําและหองสวมควรมีวัสดุอุปกรณตามความจําเปนและเหมาะสม 

  (๙) ตองดูแลรักษาความสะอาดหองน้ําและหองสวมเปนประจําทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 

 ขอ  ๓๐ สถานที่ประกอบกิจการเล้ียงสัตวตองมีการจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตว 

และแมลงนําโรค  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองมีการปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากสัตวดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตอง 

 (๒) การกําจัดซากสัตวใหใชวิธเีผาหรือฝงเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของสัตว

และแมลงนําโรค  ดังนี้ 

้หนา   ๒๐
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  (ก) การกําจัดซากสัตวโดยการฝงตองมีเนื้อที่เพียงพอ  และอยูในบริเวณที่น้ําทวมไมถึง  

โดยฝงซากลึกจากผิวดินไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสม  ทําการราด 

หรือโรยบนสวนตาง ๆ  ของสัตวจนทั่ว  แลวกลบหลุมดิน 

  (ข) การกําจัดซากสัตวโดยการเผาตองมีสถานที่ที่เผาหรือเตาเผาอยูในบริเวณท่ีเหมาะสม

ในการใชเผาซากจนหมด  และกลบหลุมดิน 

  (ค) สถานที่กําจัดซากตองหางจากบริเวณอาคาร  หรือโรงเรือนเล้ียงสัตว  

อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย 

 (๓) มีการควบคุมปองกันสัตวและแมลงนําโรคในฟารมไมใหมีจํานวนมากจนกอใหเกิด

ความเส่ียงในการแพรเชื้อโรคติดตอ  หรือกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอผูอยูในท่ีใกลเคียง 

 (๔) กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอที่เกี่ยวกับสัตวในเขตพ้ืนที่ตองจัดใหมีวิธีการ 

ควบคุมปองกันมิใหเกดิการปนเปอนของเชื้อโรคในสถานท่ีเล้ียงสัตวทั้งในตวัสัตว  อาหาร  น้ําใช  คนเล้ียง   

และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

ขอ  ๓๑ สถานที่ประกอบกิจการเล้ียงสัตวตองมีการรักษาความปลอดภัยและการปองกันเหตุรําคาญ  

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ควรจัดใหมีหองเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อหรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตราย

หรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๒) ควรจัดใหมีหองพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไวในสถานประกอบกิจการ

และพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

 (๓) ระดับเสียงในสถานประกอบการเล้ียงสุกร  ในเวลากลางวันตองมีระดับเสียง 

เฉล่ีย  ๘  ชั่วโมง  ไมเกิน  ๙๐  เดซิเบล  (เอ)  ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

 (๔) ระดับความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด  และกาซแอมโมเนียในบริเวณคอกเล้ียงสัตว  

ตองไมเกินคามาตรฐานตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

 (๕) วิธีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในสถานที่ประกอบการใหใชวิธีการตรวจวัด

ของหนวยงานราชการไทย  ในกรณีที่ไมมีวิธีการตรวจวัดท่ีเปนมาตรฐานกําหนดไวใหใชวิธีการตรวจวัด 

ที่ทองถิ่นยอมรับ 

้หนา   ๒๑
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 (๖) ควรควบคุมปองกันกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานประกอบกิจการมิใหมีกล่ินน้ําเสีย  

เขมาควัน  เสียง  ฝุน  และความรอน  เปนตน  ที่จะทําใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนเหตุอันตราย   

ตอสุขภาพของคนงาน  และผูอยูอาศัยใกลเคียงหรืออยูในเสนทางการสัญจรของสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๒ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา   

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๓๓ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนญุาตตามแบบที่กาํหนดไว   

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓) แผนผังแสดงบริเวณท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๔ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติถูกตอง 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  แลว  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุ 

กระทบกระเทือนตอสุขภาพของประชาชนใหออกใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว 

ขอ  ๓๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด   

และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอ 

แกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน 

นับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ 

 ขอ  ๓๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

ขอ  ๓๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว   

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม   

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลโคกเพชร 

ขอ  ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๔๑ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่กําหนดไว 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก   

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง   

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๔๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตนิี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนญุาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิด

อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับ

การดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๔๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวแตเวลาที่คําส่ังนั้นไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 
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ขอ  ๔๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๔๖ ผูประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เมื่อประกาศแลวใหใชบังคับได   

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สุรศักดิ์  สายแกว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคกเพชร 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕61 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
(1) การเลี้ยงมา โค กระบือ 
 ก. จํานวนตั้งแต 10 - 25 ตัว 
 ข. จํานวนตั้งแต 25 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 
 ค. จํานวนตั้งแต 100 ตัวข้ึนไป 
(2) การเลี้ยงสุกร 
 ก. เกินกวา 5 ตัว ถึง 10 ตัว 
 ข. จํานวนตั้งแต 11 - 50 ตัว 
 ค. จํานวนตั้งแต 51 ตัวข้ึนไป 
(3) การเลี้ยงแพะ แกะ 
 ก. เกินกวา 10 ตัว ถึง 20 ตัว 
 ข. จํานวนตั้งแต 21 - 50 ตัว 
 ค. จํานวนตั้งแต 51 ตัวข้ึนไป 
(4) การเลี้ยงหาน เปด ไก นก 
 ก. เกินกวา 10 ตัว ถึง 50 ตัว 
 ข. จํานวนตั้งแต 51 ตัว ถึง 100 ตัว 
 ค. จํานวนตั้งแต 101 ตัวข้ึนไป 
(5) การเลี้ยงปลา กุง 
 ก. สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีไมเกิน 800 ตารางเมตร 
 ข. สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีไมเกิน 801 ตารางเมตรข้ึนไป  
(6) การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานตาง ๆ เพ่ือการคา 
(7) การเลี้ยงแมลงตาง ๆ เพ่ือการคา 
(8) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
(9) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น 
ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม
หรือไมก็ตาม 
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2 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  
(1) การฆาหาน เปด ไก นก 
 ก. ฆาเกินวันละ 10 ตัว ถึง 100 ตัว 
 ข. ฆาวันละ 101 ตัว ถึง 1,000 ตัว 
 ค. ฆาเกินวันละ 1,000 ตัว/หรือโดยใชเครื่องจักร 
(2) การฆาสุกร โค กระบือ แพะ แกะ 
 ก. ฆาเกินวันละ 5 ตัว ถึง 10 ตัว 
 ข. ฆาเกินวันละ 10 ตัว  
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 (3) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
 ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตวและขนสัตว 
 ข. การสะสมหนังสัตว และขนสัตว 
(4) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
(5) การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 
(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก 
เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเปนอาหาร 
(7) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลติภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว 
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรอืสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
 ก. ทําดวยเครื่องจักร เครื่องยนต 
 ข. นอกจากเครื่องจักร เครื่องยนต 
(8) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนใดของสัตวหรือพืช 
เพ่ือเปนอาหารสัตว 
(9) การสะสมหรือการลางครั่ง 
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3 กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร 
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(1) การผลิตเนย เนยเทียม 
(2) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา 
เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  
 ก. สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร 
 ข. สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 
(3) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง แชอ่ิมจากผัก ผลไม 
หรือพืชอยางอ่ืน 
(4) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด 
นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
(5) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  
(6) การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
 ก. โดยใชเครื่องจักร 
 ข. โดยไมใชเครื่องจักร 
(7) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
ท่ีคลายคลึงกัน 
 ก. โดยใชเครื่องจักร 
 ข. โดยไมใชเครื่องจักร 
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 (8) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
 ก. โดยใชเครื่องจักร 
 ข. โดยไมใชเครื่องจักร 
(9) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจนุ้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
 ก. โดยใชเครื่องจักร 
 ข. โดยไมใชเครื่องจักร 
(10) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม  
ผลิตภัณฑเนยเทียม ผลิตภัณฑเนยผสม 
(11) การผลิตไอศกรีม 
(12) การค่ัว สะสมหรือแบงบรรจุกาแฟ 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 
(13) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   
(14) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน 
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
(15) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
(16) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 
(17) การผลติ สะสม หรือแบงบรรจุน้าํอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช 
ผลไม ผัก เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 
(18) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวด  
หรือภาชนะอ่ืนใด 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 
(19) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร  
(20) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 
(21) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 
(22) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
(23) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
(24) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
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กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑชําระลาง 
(1) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอางตาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
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(3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
(4) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
(5) การผลิตสบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาดตาง ๆ  
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กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 
(1) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
(2) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
(3) การผลิตแปงมันสําปะหลงั แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร ผลิตไดวันละ 
 ก. เกินกวา 60 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัม 
 ข. เกินกวา 100 กิโลกรัม ถึง 500 กิโลกรัม 
 ค. เกินกวา 500 กิโลกรัมข้ึนไป 
(4) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
 ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน 15 แรงมา 
 ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา 15 แรงมา แตไมเกิน 40 แรงมา 
 ค. ใชเครื่องจักรเกิน 40 แรงมาข้ึนไป 
(5) การผลิตยาสูบ 
(6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช  
(7) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
 ก. การผลิตปุย 
 ข. การสะสมปุย 
(8) การผลิตเสนใยจากพืช 
(9) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 
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กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(1) การผลติโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   
(2) การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน 6 (1) 
 ก. ดวยเครื่องจักร เครื่องยนต 
 ข. ดวยแรงอ่ืน ๆ  
(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด 
โลหะดวยเครื่องจักร หรือกาช หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน 6 (1) 
(4) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน 6 (1) 
(5) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด  
ยกเวนกิจการใน 6 (1) 
(6) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 
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กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(1) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสาร 
กันสนิมยานยนต 
 ก. การตอ การประกอบยานยนต 
 ข. การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม ยานยนต  
(2) การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(3) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา 
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต 
เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 ก. การซอมรถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 ข. การซอมรถจักรยานยนต 
 ค. การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
(4) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม 
หรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรกลดังกลาวดวย 
(5) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 
(6) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(7) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 
(6) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 
(7) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
(1) การผลิตไมขีดไฟ 
(2) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว 
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร  
(3) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 
(4) การอบไม 
(5) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
(6) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
(7) การผลิตกระดาษตาง ๆ  
(8) การเผาถาน หรือสะสมถาน 
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กิจการเกี่ยวกับการบริการ 
(1) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
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(3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(4) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต
เปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
(5) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 ก. มีหองพักต่ํากวา 20 หอง 
 ข. มีหองพักตั้งแต 20 หองข้ึนไป 
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 ก. มีหองพักตั้งแต 1 - 10 หอง 
 ข. มีหองพักตั้งแต 11 - 20 หอง 
 ค. มีหองพักตั้งแต 21 หองข้ึนไป 
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(8) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(9) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(10) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน  
(11) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(12) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
(13) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม  
 ก. การประกอบกิจการตูเกม ไมเกิน 5 ตู 
 ข. การประกอบกิจการตูเกม ไมเกิน 10 ตู 
 ค. การประกอบกิจการตูเกม ตั้งแต 10 ตูข้ึนไป 
(15) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
(16) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามซอมกอลฟ 
(17) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  
การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม  
(16) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 
(17) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 
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(๑8) การประกอบกิจการสักผวิหนงั หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย  
(19) การประกอบกิจการใหบริการเลีย้งและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ  
(20) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ  
(21) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง 
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
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กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุกตั้งแต 5 ก่ีข้ึนไป 
(2) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 
(3) การปนดายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
(5) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องข้ึนไป 
(6) การเย็บผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ  
(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(8) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
(1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 
(2) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 
(3) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(4) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  
(7) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
(8) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
(9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(10) การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย 
(11) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
(12) การลาง การขัด การพนทรายบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 
ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน 6 (5) 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี 
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 
หรือสารตัวทําละลาย 
(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม ขนสงกาซ 
 ก. การผลิตกาช  
 ข. การบรรจุ สะสมกาชพ้ืนท่ีท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 
 ค. การบรรจุสะสมกาชพ้ืนท่ีเกินกวา 100 ตารางเมตร 
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(3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงกาซปโตรเลียม 
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  
 ก. จํานวนนอยกวา 200 ลิตร 
 ข. จํานวนตั้งแต 200 ลิตร ถึง 1,000 ลิตร 
 ค. จํานวนตั้งแต 1,001 ลิตร ถึง 5,000 ลิตร 
 ง. จํานวนเกินกวา 5,000 ลิตร 
(4) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
(5) การพนสี ยกเวนกิจการใน 7 (1) 
(6) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด 
เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
(7) การโม การบดชัน 
(8) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(9) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
(10) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(13) การผลิตน้ําแข็งแหง 
(14) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมี 
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
(15) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช 
หรือพาหะนําโรค 
(17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
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กิจการอ่ืน ๆ  
(1) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
(2) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณเล็กทรอนิกส 
อุปกรณไฟฟา 
 ก. พ้ืนท่ีต่ํากวา 100 ตารางเมตร 
 ข. พ้ืนท่ีตั้งแต 100 ตารางเมตรข้ึนไป 
(3) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(4) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 
 ก. พ้ืนท่ีต่ํากวา 100 ตารางเมตร 
 ข. พ้ืนท่ีตั้งแต 100 ตารางเมตรข้ึนไป 
(6) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
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(7) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
(8) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
(9) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(10) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 
(10) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
(11) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 
(13) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 
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