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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

อ าเภอดอนสัก  จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

 



 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบ 

ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

……………………………… 
หลักการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ก าหนดให้กิจการตามข้อ 5 ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556, ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4 ) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2546 
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบกิจการในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนสัก ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ก าหนด 

 

เหตุผล 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจแก่องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือควบคุม
กิจการและให้ผู้ประกอบกิจการได้ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในการรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จึงเห็นสมควรในการออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติว่าด้วย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสักและนายอ าเภอดอนสัก จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักแล้ว 30 วัน 

 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 

บททั่วไป 

  

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้  

  “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง
รับผิดชอบด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 



  “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่
สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ข้อ 5 ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก 

5.1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

 (1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  

 (2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 

 (3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกันเพ่ือให้
  ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้นทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า
  ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

5.2 กิจการเกี่ยวกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ 

 (1) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือ
  บริโภคในครัวเรือน 

 (2) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 

 (3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

 (4) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์  

 (5) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
  การเร่ขาย และการขายในตลาด 

 (6) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขน
  สัตว์ หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ 

 (7) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์
  หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

 (8) การสะสมหรือการล้างครั่ง 

5.3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม  



 (1) การผลิตเนย เนยเทียม  

 (2) การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (4) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน 
  ครัวเรือน 

 (5) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์พืช ยกเว้นใน
  สถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

 (6) การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
  การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (7) การผลิตเส้นบะหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 

 (8) การผลิตแบะแซ 

 (9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

 (10) การประกอบกิจการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 

 (11) การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
  ครัวเรือน 

 (12) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆบรรจุกระป๋อง ขวด 
  หรือ ภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (13) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 

 (14) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว 

 (15) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู 

 (16) การคั่วกาแฟ 

 (17) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 

 (18) การผลิตผงชูรส 

 (19) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 

 (20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืนยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
  ครัวเรือน 

 (21) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 

 (22) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  



    (23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน  

 (24) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 

 (25) การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารละเพ่ือการบริโภคใน
  ครัวเรือน 

 (26) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป 

5.4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 

 (1) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 

 (2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่างๆ 

 (3) การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 

 (4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

 (5) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ 

5.5 กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  

 (1) การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 

 (2) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ  

 (3) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆในท านองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

 (4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 

 (5) การผลิตยาสูบ 

 (6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 

 (7) การผลิต สะสมปุ๋ย 

 (8) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงกันด้วยเครื่องจักร 

 (9) การตาก การสะสมหรือขนถ่ายมันส าปะหลัง 

5.6 กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

 (1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ 

 (2) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน(1) 

 (3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การดัด การประสาน การรีด การอัด โลหะด้วยเครื่องจักร 
  หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน(1) 



 (4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมยีม นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น
  กิจการใน (1) 

 (5) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน (1) 

 (6) การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 

5.7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกล 

 (1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

 (2) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ
  ของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย และ
  ในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

 (4) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 

 (5) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 

 (6) การปะ การเชื่อมยาง 

 (7) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

5.8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 

 (1) การผลิตไม้ขีดไฟ 

 (2) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าค้ิว หรือการตัดไม้ด้วย
  เครื่องจักร 

 (3) การประดิษฐ์ไม้หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่นการทาสี เคลือบเงาสี หรือการ
  แต่งส าเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

 (4) การอบไม้ 

 (5) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 

 (6) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

 (7) การผลิตกระดาษต่างๆ 

 (8) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

5.9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

 (1) กิจการ สปา เพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
  สถานพยาบาล 



 (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน(1) หรือในสถานพยาบาลตาม
  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (3) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (1) 
  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (4) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

 (5) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในท านอง
  เดียวกัน 

 (6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆใน
  ท านองเดียวกัน 

 (8) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆในท านองเดียวกันเว้นแต่เป็นการให้บริการ
  ใน (1) 

 (9) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นในท านองเดียวกัน 

 (10) การประกอบกิจกรรมเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
  การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (11) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหาร
  ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (1) หรือ
  ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 

 (13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ 

 (14) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์ และ
  สิ่งแวดล้อม 

 (15) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

 (16) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน หมายความว่าการประกอบกิจการที่
  ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 6 ปี ที่บ้านของผู้รับบริการ 
  ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วย
  หรือไม่ก็ตาม  

(17) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน หมายความว่า การประกอบ 



               กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ (ท่ีมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่บ้านของ
  ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรม
  พนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

  ให้”กิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้าง
  สุขภาพ โดยบริการหลักท่ีจัดไว้ ประกอบด้วยการนวดเพ่ือสุขภาพ และการใช้น้ าเพ่ือสุขภาพ โดย
  อาจมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชน
  บ าบัดและการควบคุมอาหาร โยคะ และการท าสมาธิ การใช้สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
  สุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆหรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อ
  กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ และต้อง
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

5.10 กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 

 (1) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้า ด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่5 กี่ข้ึน
  ไป 

 (2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น  

 (3) การปั่นฝ้ายหรือนานด้วยเครื่องจักร 

 (4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร 

 (5) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 

 (6) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 

 (7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

 (8) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

5.11 กิจการที่เก่ียวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

 (2) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 

 (3) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

 (4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ  

 (7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 



 (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
  กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น  

 (9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

 (10) การผลิตกระดาษทราย 

 (11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

5.12 กิจการที่เก่ียวกับโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี 

 (1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกระ ด้าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย 

 (2) การผลิต การบรรจุ การผสม การขนส่งก๊าซ 

 (3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่างๆ 

 (4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค๊ก 

 (5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 5.7(1) 

 (6) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ี
  คล้ายคลึง 

 (7) การโม่ การบดชัน 

 (8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 

 (9) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

 (10) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

 (12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 

 (14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
  ดอกไม้เพลิง 

 เบรค 

 (16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหะน าโรค 

 (17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

5.13 กิจการอื่นๆ 

 (1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเกี่ยวกันด้วยเครื่องจักร 



 (2) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 (3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 

 (5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

 (6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

 (7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

 (8) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 

 (9) การก่อสร้าง 

 (10) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

ข้อ 6 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือ
มีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

สถานที่ตั้ง ลกัษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสน์สถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ใน
กรณีท่ีสถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด โดยค านึงถึงลักษณะของการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุร าคาญด้วย 

 ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่าง
เพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่อง
สว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 



(3) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่
ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของ
วัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อ 10 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 

(1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่
เสมอ 

(2) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(3) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 12 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจ าหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน และต้อง
รักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 

(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย
หกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยล่ะสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการ
นั้น 



(2) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ท่ีปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

การควบคมุของเสีย มลพษิหรือสิ่งใดๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกจิการของสถานประกอบกิจการ 

 ข้อ 16 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน 
มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องด าเนินการ
ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง 

 ข้อ 17 เพ่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามที่ต้องมี
การควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ 18 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้อง
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักประกาศก าหนด 

ข้อ 19 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามที่ได้
ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 20 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอ
แก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 



ข้อ 21 ในการออกใบอนุญาตตามข้อ 20 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็
ได้ 

ใบอนุญาตตามข้อ 20 ให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ 22 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 23 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว้ตามข้อ 18 และข้อ 19 โดยอนุโลม 

ข้อ 24 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีท่ี
เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้
ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ด าเนินกจิการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 

ข้อ 25 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
สัก 

ข้อ 26 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 27 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 



(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 28 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่
เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข ที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ 
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

 ข้อ 30 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 31 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ 32 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสักในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 ข้อ 33 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 



 ข้อ 34 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่    11        เดือน  เมษายน     พ.ศ.2556 

       

       ลงชื่อ 

             (นายศักด์ิสินธ์  ขันแข็ง) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
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กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
(1) (1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ าสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
-        - การเลี้ยงสุกร       5-50 ตัว 

                           51-100 ตัว 
                           101 ตัวขึ้นไป 

-       - การเลี้ยงโค กระบือ 15 ตัว ขึ้นไป 
-       - การเลี้ยง เป็ด ไก่ ห่าน         เป็ด ห่าน  ตั้งแต่  300   ตัว ขึ้นไป  
-                                                      ไก่           ตั้งแต่  1,000 ตัวขึ้นไป 
-       - การเลี้ยงกุ้ง ปลา ตะพาบ ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป 25 บาท/ไร่ 
-       - จระเข้    ตัวละ  10 บาท 
-       - การเลี้ยงสัตว์น้ าอื่นๆสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป 
-  (2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป  
-  (3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน

เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้นทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

กิจ การเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
- (1) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
-       - โค ตัวละ 12 บาท, กระบือ ตัวละ 15 บาท, สุกร ตัวละ 10 บาท 
-       - แพะ แกะ ตัวละ 4 บาท 
-       - เป็ด ไก่ ห่าน ตัวละ 10 สตางค์ 
- (2) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
- (3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
- (4) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์  
- (5) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จ าหน่าย

อาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
- (6) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ 

ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ 
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- (7) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท าอ่ืนใดต่อ
สัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

- (8) การสะสมหรือการล้างครั่ง 
 กิ   กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
- (1) การผลิตเนย เนยเทียม 
- (2) การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
-       (2.1) การท ากะปิหรือสะสมกะปิ          ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม 
-                                                                               501  กก. – 1,000  กก. 
-                                                                             1,001 กก. – 2,000  กก. 
-                                                                              2,001  กก.  ขึ้นไป 
-       (2.2) การผลิตน้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว             

หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
- (3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 
- (4) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 
- (5) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นใน

สถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
-        (5.1) การตากปลา ตากกุ้ง พ้ืนที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป 
-        (5.2) การเผาเปลือกหอย เปลือกกุ้ง เปลือกปู ตารางเมตรละ 50 สตางค์/พ้ืนที่ใช้สอย 
-        (5.3) การต้มปลา และ  
-        (5.4) การเคล้าปลา               1-10     ตนั 
-                                            10-100   ตัน 
-                                              100      ตันขึ้นไป 
-        (5.5) การนึ่ง การเค่ียว หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พืช  
-       (5.6) การผลิต การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชเพ่ือ

เป็นอาหารสัตว์  
-  (6) การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จ าหน่าย

อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
- (7) การผลิตเส้นบะหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
- (8) การผลิตแบะแซ 
- (9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
- (10) การประกอบกิจการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 

1,000.- 

1,000.- 
 
1,000.- 
 
 
200.- 
400.- 
600.- 

1,000.- 
 
1,000.- 
 
1,000.- 
 
 
 
500.- 
 
 

1,500.- 
3,000.- 
5,000.- 
1,000.- 
500.- 
 

1,000.- 
 
200.- 
1,000.- 
1,000.- 
1,000.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

- (11) การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

- (12) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆบรรจุกระป๋อง 
ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

- (13) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
- (14) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว 
- (15) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู  
- (16) การค่ัวกาแฟ 
- (17) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
- (18) การผลิตผงชูรส 
- (19) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
- (20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือน 
- (21) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มผงอ่ืนๆ 
- (22) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
- (23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
- (24) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
- (25) การผลิตน้ าแข็งยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือการบริโภคใน

ครัวเรือน 
-     (25.1) การท าน้ าแข็งหลอด 
-     (25.2) โรงงานผลิตน้ าแข็ง 
- (26) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป  

กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง  
- (1) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
- (2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง (ผลิตด้วย

เครื่องจักร) 
- (3) การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
- (4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
- (5) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ 
กิจ   กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 
- (1) การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
-       - ตั้งแต่    1-3 เตา 
-       - ตั้งแต่    4-6 เตา 
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-       - มากกว่า  6  เตา ขึ้นไป 
- (2) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ยกเว้นเจ้าของสวนยาง 1,000  กก.ลงมา 
-                                                                                    1,000  กก.ขึ้นไป 
- (3) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆในท านองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
- (4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร    (ตั้งแต่ 1 เกวียน ต่อวัน ขึ้นไป) , 100 ถัง = 1,000  กก. 

                                                 (ตั้งแต่ 50 ถัง  =  500  กก.  ขึ้นไป) 
                                                   (ตั้งแต่ 25 ถัง  =  500  กก.  ขึ้นไป) 
(5) การผลิตยาสูบ  
(6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(7) การผลิต การสะสมปุ๋ย  
(8) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงกันด้วยเครื่องจักร  
(9) การตาก การสะสมหรือขนถ่ายมันส าปะหลัง 
กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
(2) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (1) 
(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การดัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (1) 
(4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น
กิจการใน (1) 
(5) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน (1)  
(6) การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกล 
(1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
    (1.1) กิจการที่เจ้าของประกอบกิจการคนเดียว ไม่มีลูกจ้าง 
(2) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 
     (3.1) กิจการที่เจ้าของประกอบกิจการคนเดียว ไม่มีลูกจ้าง 
(4) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
(5) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
(6) การปะ การเชื่อมยาง 
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(7) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(2) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าค้ิว หรือการตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร 
    (2.1) โรงงาน โรงเลื่อย  
    (2.2) กิจการขนาดครัวเรือน 
(3) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่นการทาสารเคลือบเงาสี 
หรือ การแต่งส าเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(4) การอบไม้ 
(5) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร  
(6) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
(7) การผลิตกระดาษต่างๆ 
(8) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน     ตั้งแต่   500  - 1,000  กิโลกรัม 
                                               ตั้งแต่              1,000  กิโลกรัม 
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(1) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (1) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(3) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (1) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(4) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
(5) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใน
ท านองเดียวกัน 
(6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือการแสดง
อ่ืนๆในท านองเดียวกัน 
(8) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆในท านองเดียวกันเว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน (1) 
(9) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นในท านองเดียวกัน 
(10) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(11) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้
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อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 
(1) หรือในสถานพยาบาลว่าด้วยสถานพยาบาล 
(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
(13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(14) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม 
(15) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ   
(1) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 
กี่ข้ึนไป 
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น  
(3) การปั่นฝ้ายหรือนานด้วยเครื่องจักร 
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร 
(5) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป  
(6) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(8) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(2) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(3) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
(7) การผลิตชอลก์ ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้า
คลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 
(9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(10) การผลิตกระดาษทราย  
(11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
กิจการที่เกี่ยวกับโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี 
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกระ ด้าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย 
(2) การผลิต การบรรจุ การผสม การขนส่งก๊าซ 
(3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลี่ยมต่างๆ 
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                                     สะสมตั้งแต่ 500 – 1,000  ลิตร ขึ้นไป 
                                            ตั้งแต่  1,000  ลิตร ขึ้นไป 
(4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค๊ก 
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 5.7(1) 
(6) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(7) การโม่ การบดชัน 
(8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
(9) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(10) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
(14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 
(15) การผลิตเชลแลกหรือสารเคลือบเงา 
(16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหะน าโรค 
(17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
 กิจการอื่นๆ 
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเกี่ยวกันด้วยเครื่องจักร 
(2) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ไฟฟ้า 
(3) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ต่ ากว่า  100  ตารางวา 
                                       ตั้งแต่  100  ตารางวาขึ้นไป – 400  ตารางวา (1ไร่) 
                                                                มากกว่า  400  ตารางวา (1ไร่) ขึ้นไป 
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(8) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
(9) การก่อสร้าง 
(10) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
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