
 

 
 

 

 

 
 
  

หลักการ 
ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2554 
 

เหตุผล 

เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก เรื่อง การควบคุมกิจการที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 มีเนื้อหาไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการสมควร
ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2554 จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  
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 ร่าง  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก  

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .............. 
………………………………. 

 โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วย การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2554  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก  โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก  และนายอ าเภอปากพะยูน  จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ………” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก  ต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  
  “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน     
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ า”หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “อาคารที่พัก” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน   
ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว  และให้หมายความรวมถึงโรงเรือน บ้านพักอาศัย 
 “อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  บ้าน เรือน  โรง หรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนที่สร้างข้ึนตามกฎหมายควบคุมอาคาร  เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง 
 “อาคารโรงงาน” หมายความว่า  อาคารโรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

 “งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภทซึ่ง
หมายความรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย   

 “คนงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเพ่ือ
รับค่าจ้าง  ไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบุคคล ในครอบครัวของ
คนงานก่อสร้างด้วย  
 “เครื่องจักร” หมายความว่า กลอุปกรณ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพ่ือใช้ท างานทุ่นแรง 
หรือผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
 “เครื่องกล” หมายความว่า เครื่องมือที่ประกอบด้วยส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่ได้ 
สามารถปรับเปลี่ยนและส่งถ่ายพลังงานกลไปยังจุดอ่ืนในรูปที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น รอก คาน ลิ่ม ฯลฯ 
 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า สถานที่ท่ีใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ที่ออกตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม การเกษตร  
การผลิตหรือการให้บริการใดๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก  
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และข้อบัญญัตินี้    

 ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะหมาก  
 1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

(1.1) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
(1.2) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ท านองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

 2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(2.1) การฆ่า  หรือช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือ

ขายในตลาด 
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3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่
ขาย การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(3.1) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  เต้าเจี้ยว  
ซีอ้ิว  น้ าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

(3.2) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก  ดอง จากสัตว์ ได้แก่  ปลาร้า      
ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ าปลา  หอยดอง  น้ าเคย น้ าบูดู  ไตปลา  
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

 
(3.3) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้    

หรือพืชอย่างอ่ืน 
(3.4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง 

ต้ม ตุ๋น เคีย่ว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
(3.5) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่นๆ 
(3.6) การผลิตไอศกรีม 
(3.7) กรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
(3.8) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์   

น้ าส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 
(3.9) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
(3.10) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าตาล  น้ าเชื่อม 

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด 

(4.1) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
(4.2) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาท าความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาดต่างๆ 

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(5.1) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
(5.2) การผลิตยาสูบ 
(5.3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
 (6.1) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือ

ก๊าซ หรือไฟฟูา 

7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(7.1) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(7.2) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟูา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(7.3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าว
ด้วย 
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(7.4) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(7.5) การผลิต  สะสม  จ าหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
(7.6) การจ าหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
(7.7) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์ 
(7.8) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่ เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า 

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
(8.1) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(8.2) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้   

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
(8.3) การอบไม้ 
(8.4) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

9. กิจการที่เกีย่วกับการบริการ 
(9.1) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ

พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
(9.2) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  

หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
(9.3) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
(9.4) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

 10. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
(10.1) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

 11. กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(11.1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(11.2) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม่  บด  หรือย่อย  ด้วยเครื่องจักร   

12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่างๆ 
(12.1) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
(12.2) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(12.3) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (7.1)  
(12.4) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหะน าโรค 

 13. กิจการอื่นๆ 
(13.1) การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟูา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(13.2) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
(13.3) การสะสมวัตถหุรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(13.4) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปร

สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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(13.5) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
(13.6) การให้บริการควบคุมปูองกันและก าจัดแมลง  หรือสัตว์พาหนะน าโรค 

 ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็น
โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

หมวด 2 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน   สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น  โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศก าหนด  
โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้นๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของ
ประชาชนหรือก่อเหตุร าคาญด้วย     

 ข้อ ๙  สถานประกอบกิจการประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖  ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  และมาตรการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องจัดให้มีทางระบายน้ า  หรือบ่อรับน้ าโสโครกด้วยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไม่
ซึม ไมร่ั่วน้ าไหลได้สะดวก 

(2) การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางสาธารณะ  หรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
(3) เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เห็นว่า 

สถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนที่ด้วยวัตถุถาวรเพ่ือปูองกันไม่ให้น้ าซึม  รั่วไหล  หรือขังไว้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อ
พักน้ าโสโครก  หรือท าการก าจัดน้ าโสโครก  ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ า  
เครื่องปูองกันกลิ่น  ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุุนละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอ่ืนใด  ซึ่งอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้
อยู่ใกล้เคียง  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(4) ต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่ 
อาศัยของสัตว์น าโรค 

(5) ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการค้านั้น 
(6) ต้องมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนอันได้สุขลักษณะเพียงพอและต้องแยก 

มูลฝอยใช้สอยออกจากมูลฝอยที่ต้องก าจัดหรือท าลายและหากจ าเป็นต้องแยกมูลฝอยและก าจัดโดยวิธีอ่ืน 
จะต้องได้รับความเห็นชอบหรือด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(7) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจ านวนเพียงพอกับจ านวนคนงานที่ท างานอยู่ในสถาน 
ประกอบกิจการนั้น  และต้องอยู่ในท าเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการก าจัดอุจจาระด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 
  (10) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ ต้องจัดให้อยู่ในสถานที่
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
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  (11) สถานเกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่งสินค้าซึ่งไม่เป็นการ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือสัญจรไปมาตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (12) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (13) ต้องประกอบการค้าภายในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต 
  (14) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงวันหรือยุง  และต้องเก็บสิ่งของที่เป็น
อาหารให้มิดชิดอย่าให้หนูเข้ากินได้ 
  (15) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าเศษ
วัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร  ต้องปูองกันวัตถุนั้นให้พ้นจากละออง  แมลงวัน  และสัตว์อ่ืนๆ 
  (16) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
  (17) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพ่ือให้ได้สุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (18) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เข้า
ตรวจสถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการที่กระท านั้นได้  ในเวลาอันพอสมควรเมื่อ
ได้รับแจ้งความประสงค์จากบุคคลดังกล่าว  

  ข้อ 1๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 
   (2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (3) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า
ทุกวัน 

  ข้อ 1๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ข้อ 1๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
   (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
   (2) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 
   (3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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  ข้อ 1๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

  ข้อ 1๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร การ
ปรุงอาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลอาหาร 

หมวด 3 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ 16  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
   (1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อ
ครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่
น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
   (2) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

หมวด 4 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

  ข้อ 17 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง
ด าเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด 5 
ใบอนุญาต 

 ข้อ ๑8 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ
ตามท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะทีเ่ป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพ่ือปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว    

 ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็น
การค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 



9 
 

(3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(4) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการ 

พิจารณาอนุญาต 
(5) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 

ผู้แทนนิติบุคคล  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 

(6) หนังสือมอบอ านาจ กรณีเจ้าของสถานประกอบกิจการไม่มาด าเนินการด้วยตนเอง หรือ
เป็นผู้แทนรับมอบอ านาจ กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล  

(7) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
นิติบุคคล) 

 ข้อ 20 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ครอบคลุมทั้งด้าน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข และด้านความปลอดภัย 
 ข้อ 21 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณ ี 

 ข้อ 22 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า      
สละสิทธิ์ 

 ข้อ 23 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมากเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ข้อ 24 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
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 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน   

 ข้อ 25 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะหมาก  

 ข้อ 26 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ 27 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจา้หน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

 ข้อ ๒8 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังนี้ 

(1) ให้ประทับตราสีแดง  ค าว่า  “ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบ 
แทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและ
ต้นขั้วใบแทน 

(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดใน 
สาระส าคัญของใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 

(3) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิม 

 ข้อ 29 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 ข้อ 30 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
  (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่
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ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน   

 ข้อ 31  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี  

 ข้อ 32 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

หมวด 6 
บทก าหนดโทษ 

 ข้อ 33 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535    

          บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 34 บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายแก่สุขภาพที่ได้ออกใช้ก่อนวันที่ใช้ข้อบัญญัตินี้
ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นและเมื่อสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นแล้วให้ใช้ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่………..เดือน.......................พ.ศ. ……… 

      (ลงชื่อ) 

                 (นายภัคเอ้ืออิชณน์  สอนสังข์) 
      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 
 
 

           เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
            (.......................................) 
              นายอ าเภอปากพะยูน 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........... 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ปี 

หมายเหตุ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
1.1 การเพาะพันธุ์  เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

1.1.1 การเลี้ยงม้า โค กระบือ  
1) ตั้งแต่ 11 - 20 ตัว   
2) ตั้งแต่ 21 - 50 ตัว 
3) ตั้งแต่ 51 ตัวขึ้นไป 

1.1.2 การเลี้ยงสุกร  
1) ตั้งแต่ 11 - 50 ตัว     
2) ตั้งแต่ 51 - 100 ตัว 
3) ตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป 

1.1.3 การเลี้ยงแพะ แกะ 
1) ตั้งแต่ 11 - 30 ตัว  
2) ตั้งแต่ 31 - 50 ตัว 
3) ตั้งแต่ 51 ตัวขึ้นไป 

1.1.4 การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นก 
1) ตั้งแต่ 51 - 100 ตัว 
2) ตั้งแต่ 101 - 200 ตัว 
3) ตั้งแต่ 200 - 500 ตัว 
4) ตั้งแต่ 501 ตัวขึ้นไป 

1.1.5 การเลี้ยงสัตว์น้ า  
         1) การค้าปลีก พื้นที่เลี้ยงเกิน 20 ตารางเมตร (พ้ืนที่รวม

กระชังทั้งหมด) 
         2) การเพาะเลี้ยงหรือการค้าส่ง (เพ่ือการค้า) 

1.2 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใด   
อันมีลักษณะท านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
2.1 การฆ่า หรือช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร      
เร่ขาย หรือขายในตลาด 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ปี 

หมายเหตุ 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าเย็น  ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
3.1 การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  
เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  น้ าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.2 การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก ดอง  จากสัตว์ 
ได้แก่ ปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาจ่อม แหนม  หม่ า ไส้กรอก กะปิ 
น้ าปลา  หอยดอง  น้ าเคย  น้ าบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่
คล้ายคลึงกัน 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.3 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก 
ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.4 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการ
ตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด  อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา 
หรือวิธีอ่ืนใด 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.5 การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ   
ขนมอบอ่ืนๆ 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.6 การผลิตไอศกรีม 
1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ปี 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. 

3.7 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอ่ืนๆ 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.8 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา เบียร์ 
ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 

1) พ้ืนที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.9 การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 30 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 30 แรงม้าข้ึนไป 

3.10 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 
1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
4.1 การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 30 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 30 แรงม้าข้ึนไป 

4.2 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดต่างๆ 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 30 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 30 แรงม้าข้ึนไป 

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
5.1 การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ 
ก็ตาม 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 30 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 30 แรงม้าข้ึนไป 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 

5.2 การผลิตยาสูบ 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 30 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 30 แรงม้าข้ึนไป 

5.3 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 - 500 ตารางเมตร 
4) พ้ืนที่ตั้งแต่ 501 ตารางเมตรขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
6.1 การกลึง  เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟูา   

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
7.1 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.2 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ
ไฟฟูา  ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ 
ยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.3 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่ง
มีไว้บริการหรือจ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.4 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
100 
200 
500 

 
100 
200 
300 
500 

 
 
 

100 
200 
300 

 
 

100 
200 
300 

 
 
 

100 
200 
300 

 
 
 

100 
200 
300 

 
100 
200 
300 

 

 



16 
 
ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

7.5 การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.6 การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วง 
1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.7 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.8 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  

      3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
8.1 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 30 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 30 แรงม้าข้ึนไป 

8.2 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 30 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 30 แรงม้าข้ึนไป 

8.3 การอบไม้ 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 30 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 30 แรงม้าข้ึนไป 

8.4 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  
3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

หมายเหตุ 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 

11. 

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
9.1 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อ
ให้บริการพักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

1) ห้องพักตั้งแต่ 4 – แต่ไม่เกิน 15 ห้อง 
2) ห้องพักตั้งแต่ 16 แต่ไม่เกิน 30 ห้อง 
3) ห้องพักตั้งแต่ 31 แต่ไม่เกิน 50 ห้อง 
4) ห้องพักตั้งแต่ 51 ห้องข้ึนไป 

9.2 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้อง
แบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

1) ห้องพักตั้งแต่ 4 – แต่ไม่เกิน 15 ห้อง 
2) ห้องพักตั้งแต่ 16 แต่ไม่เกิน 30 ห้อง 
3) ห้องพักตั้งแต่ 31 แต่ไม่เกิน 50 ห้อง 
4) ห้องพักตั้งแต่ 51 ห้องข้ึนไป 

9.3 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  

      3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 
9.4 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  

      3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
10.1 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร มีเครื่องจักร
ตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 30 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 30 แรงม้าข้ึนไป 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
 
 
 

11.2 การสะสม ผสมซีเมนต์  หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง
การขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร  

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  

      3) พื้นที่ตัง้แต่ 201 - 500 ตารางเมตร 
      4) พ้ืนที่ตั้งแต่ 501 ตารางเมตรขึ้นไป 
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และ
สารเคมีต่างๆ 
12.1 การผลิต  สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 

1) จ านวนตั้งแต่ 101 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 
2) จ านวนตั้งแต่ 501 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 
3) จ านวนตั้งแต่ 1,001 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม 
4) จ านวนตั้งแต่ 10,001 กิโลกรัมข้ึนไป 

12.2 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 

1) จ านวนตั้งแต่ 101 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 
2) จ านวนตั้งแต่ 501 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 
3) จ านวนตั้งแต่ 1,001 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม 

     4) จ านวนตั้งแต่ 10,001 กิโลกรัมข้ึนไป 
12.3 การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7.1 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นทีต่ั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  

      3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 
12.4 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช                
หรือพาหนะน าโรค 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  

      3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 
กิจการอื่นๆ 
13.1 การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟูา 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  

      3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 
13.2 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)/ปี 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตรขึ้นไป 

13.4 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนไปใช้ใหม่ 
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  

      3) พื้นทีต่ั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 
13.5 การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 

1) พื้นที่ตั้งแต่ 31 - 100 ตารางเมตร  
2) พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร  

      3) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 
13.6 การให้บริการควบคุมปูองกันและก าจัดแมลงหรือสัตว์พาหนะน า
โรค 
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