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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็น การสมควรตราข้อบัญ ญั ติองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ว่าด้วยกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนและนายอาเภอเสิงสาง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ผู้ ด าเนิ น กิ จ การ” หมายความว่ า ผู้ เป็ น เจ้ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดาเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่ อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
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“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิด จากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้ าพนั ก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระตะเคียน
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑.๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัต ว์ หรือธุรกิจ อื่นใดอัน มีลักษณะ
ทานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) การฆ่ า หรือ ช าแหละสั ต ว์ ยกเว้ น ในสถานที่ จ าหน่ ายอาหาร เร่ ข าย
หรือขายในตลาด
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
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(๒.๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัต ว์
หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่ จาหน่ ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู
ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้
หรือพืชอย่างอื่น
(๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด
นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบ่ งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ ยว เต้าฮวย
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๗) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี พาสต้ า หรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรื อแบ่ งบรรจุเนย เนยเที ยม เนยผสม ผลิตภั ณฑ์ เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
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(๓.๑๔) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ เอทิ ล แอลกอฮอล์ สุ รา เบี ย ร์ ไวน์
น้าส้มสายชู ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(๓.๑๕) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(๓.๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณ ฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณ ฑ์
ทาความสะอาด
(๔.๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๔.๒) การผลิ ต บรรจุ ย าสี ฟั น แชมพู ผ้ าเย็น กระดาษเย็ น เครื่ อ งส าอาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(๔.๓) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่าง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(๕.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิ ต หรื อ แบ่ ง บรรจุ แ ป้ ง มั น ส าปะหลั ง แป้ ง สาคู แป้ ง จากพื ช
หรือแป้งอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
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(๕.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๕.๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(๕.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๕.๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
(๖.๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่ อโลหะทุ กชนิ ด ยกเว้นกิจการที่ ได้รับ
อนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลื อ บ ชุ บ โลหะด้ ว ยตะกั่ ว สั ง กะสี ดี บุ ก โครเมี ย ม นิ ก เกิ ล
หรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจัก ร หรือ สารเคมี ยกเว้น กิจการที่ ได้รับ
อนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๖) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๗.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๓) การซ่อม การปรับแต่ง เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หนา้ ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(๗.๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๗.๖) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗.๗) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๗.๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๗.๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๘.๓) การผลิ ต พ่ น ทาสารเคลื อ บเงา หรื อ สี แต่ ง ส าเร็ จ สิ่ งของเครื่อ งใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๘.๔) การอบไม้
(๘.๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘.๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๓) การประกอบกิ จการนวดเพื่ อสุขภาพ เว้น แต่เป็น การให้ บริการที่ ได้รับ
อนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ที่ได้รับอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หนา้ ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวสาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโกเทค
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือ กิจการอื่น ๆ ในท านองเดี ยวกั น
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน (๙.๑)
(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๙.๑๗) การประกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หนา้ ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๑๐.๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๖) การพิมพ์ผา้ และสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๑๑.๒)
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๑.๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๕)

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หนา้ ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาละลาย
(๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๒.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

(๑๓.๔)
(๑๓.๕)
(๑๓.๖)
(๑๓.๗)

หนา้ ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๑๓.๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๑๓.๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๓.๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญั ตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้าข่ายเป็ น โรงงาน หรือ มีก ารประกอบกิ จการเกี่ย วกับ วัต ถุ อั นตรายจะต้ องปฏิบั ติ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งตั้ งอยู่ ห่ า งจากชุ ม ชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือจะต้ องมีระบบป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุราคาญของประชาชน
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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บั น ไดหนี ไฟหรือ ทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป็ น ไปตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุ ม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้ องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจานวนที่ กาหนดในกฎหมายว่าด้ว ย
การควบคุ มอาคาร และกฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และมี การดู แลรักษาความสะอาดให้ อ ยู่ในสภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจาทุกวัน
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจาเป็นและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารก าจั ด เอง ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากเจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
และต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนว่าด้วยการกาจัดมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่ นใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ ประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสาหรับคนงานต้องมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระตะเคียน ว่าด้วยสถานจาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
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ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม้ แ ละเครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอั นตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรือความสั่ น สะเทื อ น มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ า ของเสีย อั น ตราย หรือ มีก ารใช้ สารเคมี
หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายจะต้ อ งด าเนิ น การควบคุ ม และป้ อ งกั น มิ ให้ เกิ ด ผลกระทบจนเป็ น เหตุ ร าคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ขอ้ บัญญัตินมี้ ีผลใช้บงั คับ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุ ญ าตเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น อาจก าหนดเงื่อ นไขโดยเฉพาะให้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ
เพื่อป้องกัน อัน ตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ โดยทั่วไปในข้อบัญ ญั ตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนดพร้อมกับเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
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(๓) หนังสือมอบอานาจ กรณีที่เจ้าของสถานประกอบกิจการไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง
หรือเป็นผู้แทนรับมอบอานาจ กรณีที่เป็นนิติบุคคล
(๔) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล
(๕) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๙ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ได้ รั บ ค าขอซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ งหรือ ครบถ้ ว น
ตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรื อ ตามที่ ไ ด้ ข ยายเวลาไว้ แ ล้ ว นั้ น แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ หากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
พิ จ ารณายั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอทราบถึ ง เหตุ แ ห่ ง ความล่ า ช้ า ทุ ก เจ็ ด วั น
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อ มกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุ ญ าตต้องเสียค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุญ าตตามอัต ราที่ กาหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หนา้ ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครัง้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน
ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระตะเคียน
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุ ญ าตต้องแสดงใบอนุญ าตไว้โดยเปิด เผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ แ ห่ งท้ องที่ ที่ ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงต่อเจ้ าพนัก งานท้ องถิ่ น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรือ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือข้อบัญญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หนา้ ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๘ คาสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๐ ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ชนดิลก นินทราช
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
๑.๑.๑ การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. ตั้งแต ๑๐ - ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร
ก. ตั้งแต ๕ - ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ - ๓๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๓๑ - ๕๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตัว
จ. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. ตั้งแต ๑๐ - ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๔ การเลี้ยงหาน เปด ไก นก หรือสัตวปก
ก. ตั้งแต ๕๐ - ๑๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๕ การเลี้ยงจระเข
ก. ตั้งแต ๒๐ - ๑๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๖ การเลี้ยงสัตวน้ํา
ก. การคาปลีก
๑. พื้นที่เลี้ยง ไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร
๒. พื้นที่เลี้ยง ตั้งแต ๑1 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. การเพาะเลี้ยง หรือการคาสง

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)

100
200
300
400
100
200
300
400
๕๐๐
100
200
300
400
100
200
300
400
๓00
๕00
๑,๐00
๑,๕00
200
300
300
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๒

๓

ประเภทกิจการ
๑.๑.๗ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ
ก. ตั้งแต ๒๐ - ๑๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.8 การเลี้ยงแมลงทุกประเภท
๑. พื้นที่เลี้ยง ไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร
๒. พื้นที่เลี้ยง ตั้งแต ๑1 ตารางเมตรขึ้นไป
๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้
จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
๒.๑ การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย
หรือขายในตลาด
ก. โค กระบือ สุกร
ตัวละ
ข. แพะ แกะ
ตัวละ
ค. เปด ไก หาน
ตัวละ
๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผา
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
๒.๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ
ของอาหารสัตว
๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๓00
๕00
๓00
๕00
2,๐00

100
100
500
500
500
500
500
๗00
500
500
500
500
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๔

ประเภทกิจการ
๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง
ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเก็ตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม
๓.๑๒ การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
๓.๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก
ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
๔.๑ การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
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๕

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
ก. ใชแรงงาน
ข. ใชเครื่องจักร
๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
๕.๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช
หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
ก. เครื่องจักร ไมเกิน 20 แรงมา
ข. เครื่องจักร ตั้งแต 21 แรงมาขึ้นไป แตไมเกิน 50 แรงมา
ค. เครื่องจักร ตั้งแต 51 แรงมาขึ้นไป
๕.๕ การผลิตยาสูบ
๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช
๕.๙ การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
๖.๒ การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖.๑
ก. ประเภทโรงงาน
ข. ประเภทราน
๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖.๑
๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖.๑
๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเครือ่ งจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖.๑
๖.๖ การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๑ การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
๗.๒ การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกล
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๘

๙

ประเภทกิจการ
ก. รถจักรยานยนต
ข. รถยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
๗.๔ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม หรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
ก. รถจักรยานยนต
ข. รถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๕ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
๗.๖ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนย ถวงลอ
ก รถจักรยานยนต
ข รถยนต
๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกา หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
กิจการที่เกี่ยวกับไม
๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ
๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
๘.๓ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
๘.๔ การอบไม
๘.๕ การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
๘.๘ การเผาถานหรือการสะสมถาน
ก. ไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ข. ตั้งแต ๑,๐๐1 กิโลกรัมขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาต
ใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
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๙.๔ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต
เปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน ๒๐ หอง
ข. ตั้งแต ๒1 หองขึ้นไป
๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน ๑๐ หอง
ข. ตั้งแต ๑1 หองขึ้นไป แตไมเกิน ๓๐ หอง
ค. ตั้งแต ๓1 หองขึ้นไป แตไมเกิน ๕๐ หอง
ง. ตั้งแต ๕1 หองขึ้นไป
๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน ๙.๑
๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม
๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว
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กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
ก. ทอผาดวยกี่กระตุก
ข. ทอผาดวยเครื่องจักร
๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
๑๐.๖ การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
ก. ไมเกิน ๓ เครื่อง
ข. ตั้งแต 3 เครื่อง แตไมเกิน ๕ เครื่อง
ค. ตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
๑๑.๒ การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
๑๑.๓ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด
โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๑๑.๒
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑตาง ๆ
๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖.๕
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ (ตัวอยางการแบงประเภท)
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ก. คลังน้ํามัน
ข. สถานที่จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
1. มีหัวจาย ไมเกิน ๒ หัว
2. มีหัวจาย ตั้งแต 3 หัวขึ้นไป
ค. สถานที่จําหนายบรรจุถังหรือตูยอดเหรียญ
ง. สถานที่จําหนายปลีกบรรจุขวด
๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๗.๑
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๒.๗ การโม สะสม หรือบดชัน
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
๑๒.๙ การผลิต การลางฟลม รูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
ก. การผลิต
ข. การลางฟลมรูปถาย
ค. การลางฟลมภาพยนตร
๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง
ก. ใชเครื่องทําความเย็น ไมเกิน ๒ เครื่อง
ข. ใชเครื่องทําความเย็น ตั้งแต ๓ เครื่อง แตไมเกิน ๕ เครื่อง
ค. ใชเครื่องทําความเย็น ตั้งแต 6 เครื่องขึ้นไป
๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

๑๓

กิจการอื่น ๆ
๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
๑๓.๒ การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
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๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
ก. ไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา
ข. ตั้งแต ๑๐1 ตารางวา แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางวา
ค. ตั้งแต ๔๐1 ตารางวาขึ้นไป
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา
๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม
๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซล และเอทานอล
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