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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

***************************** 
 

 

หลักการ 
 

  ใหมีเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  วาดวยเรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ บังคับใชในเขตเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

 
 
 
 

เหตุผล 
 

 เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุม
ภายในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ใหกระทําไดโดย 
การตราเปนเทศบัญญัติ  จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



เทศบัญญติัเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9 

**************************** 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9 ในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ    
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  โดยไดรบัความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาและผูวาราชการจังหวัด
อางทอง  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการ  
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9” 

 ขอ ๒  เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา นับแตวันที่ไดประกาศไวโดย
เปดเผย  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาแลวเจ็ดวัน 

 ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศ
บัญญัติน้ีหรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัติน้ี  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

 
หมวดที ่๑ 
บททั่วไป 

------------------------- 

 ขอ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
 “เจาพนกังานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมตรีตําบลไผดาํพัฒนา 
 “เจาพนกังานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากเจาพนกังานทองถิ่น” หมายความวา พนักงานเทศบาลที่ไดรับ

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “สถานที่ประกอบกิจการ” หมายความวา สถานท่ีที่ใชในการประกอบกิจการท่ีเปน 

อันตรายตอสุขภาพ 
 “ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่ง 

รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
 “คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ” หมายความวา กิจการที่มีกระบวนการผลิต หรือ

กรรมวิธี การผลิต กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว หรือกิจการเกี่ยวกับการบริการ ที่กอใหเกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทํา
ใหเกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูในบริเวณขางเคียงนั้น ไมวาจะเปนเรื่อง
มลพิษทางอากาศ ทางน้ําทางดิน ทางเสียง แสง ความรอน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุน ละออง เขมา เถา     
เปนตน 
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 “มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

 “มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งกอสรางข้ึน
อยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่งปฏิกูลหรือ
มีกลิ่นเหม็น 

 “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือ
ที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 “การคา” หมายความวา การประกอบธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรมการเกษตร                
การผลิตหรือใหบริการใด ๆ เพื่อหาประโยชนอันมีมูลคา 

 “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความวา การประกอบกิจการท่ีใหการดูแลและสราง
สุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไว ประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพ และการใชน้ําเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการ
เสริมประกอบดวย เชน การอบเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร 
โยคะและการทําสมาธิ การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทยทางเลือกอ่ืน ๆ หรือไม   
ก็ได ท้ังนี้บริการท่ีจัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายวาดวยวิชาชีพ  
ทางการแพทยและตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 ขอ ๕  ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขต
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 ๕.๑  กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 
   (๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
   (๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม 
   (๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรยีกเก็บคาดูหรือคาบริการ ไม
วาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 ๕.๒  กิจการที่เก่ียวกับสัตวหรือผลิตภัณฑ 
    (๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและ

การฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว สะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
   (๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
   (๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 
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   (๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหารการเรขาย และการขายในตลาด 

   (๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขา
สัตว หนังสัตวขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

   (๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการกระทํา
อ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๘) การสะสมหรือลางครั่ง 
 ๕.๓  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําดื่ม 
   (๑) การผลิตเนย เนยเทยีม 
   (๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว 

ซีอ๊ิว หอยดองหรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
   (๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครวัเรือน 
   (๕) การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
   (๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหารการเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๗) ผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
   (๘) การผลิตแบะแซ 
   (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 
   (๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต

เพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
   (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ บรรจุ

กระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 
   (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
   (๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายช ู
   (๑๖) การคั่วกาแฟ 
   (๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
   (๑๘) การผลิตผงชูรส 
   (๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบรโิภค 
   (๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครวัเรือน 
   (๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
   (๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรน ีหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน 
   (๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 
   (๒๕) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือน 
   (๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป 
 ๕.๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง 
   (๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
   (๒) การผลิต การบรรจุยาสฟีน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ 
   (๓) การผลิตสําล ีผลิตภัณฑจากสําลี 
   (๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเรจ็รูป 
   (๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 
 ๕.๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๑) การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช 
   (๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันหรือดวย 

เครื่องจักร 
   (๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
   (๗) การผลิต การสะสมปุย 
   (๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุท่ีคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
   (๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสาํปะหลัง 
 ๕.๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร 
   (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
   (๒) การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน ๕.๖(๑) 
   (๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การต ีการตัด การประสาน การรดี การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๕.๖ (๑) 
   (๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมยีม นิกเกิล หรือโลหะ

อ่ืนใด ยกเวนกิจการใน ๕.๖ (๑) 
   (๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการใน  

๕.๖ (๑) 
   (๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 
 ๕.๗ กิจการที่เก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนส ีการพนสารกันสนิมยานยนต 
   (๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
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   (๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
ดังกลาวดวย 

   (๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต 
   (๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 
   (๖) การปะ การเชื่อมยาง 
   (๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช 
 ๕.๘ กิจการที่เก่ียวกับไม 
   (๑) การผลิตไมขีดไฟ 
   (๒) การเล่ือย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัด

ไมดวยเครื่องจักร 
   (๓) การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสาร

เคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
   (๔) การอบไม 
   (๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
   (๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
   (๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 
   (๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน 
 ๕.๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๑) การสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา

ดวยสถานพยาบาล 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๕.๙ (๑) หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
   (๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ

ใหบริการใน ๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
   (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชาหรือกิจการ

อ่ืนในทํานองเดยีวกัน 
   (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือ

การแสดง อื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
   (๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต

เปนการใหบริการใน ๕.๙ (๑) 
   (๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอ่ืนใน 

ทํานองเดียวกัน 
   (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 
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   (๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตเปนการใหบริการใน 
๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส 
   (๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 
   (๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทยการสาธารณสุข

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 
   (๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 
   (๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเดก็ที่บาน 
   (๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุ 
 ๕.๑๐ กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยก่ีกระตุก

ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป 
   (๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 
   (๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
   (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 
   (๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 
   (๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 
   (๗) การซัก การอบ การรดี การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
   (๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
 ๕.๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
   (๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 
   (๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสมเชน ผา

เบรก ผาคลัทชกระเบื้องมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 
   (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
   (๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
 ๕.๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี 
   (๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัว 

ทําละลาย 
   (๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
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     (๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงนํ้ามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
   (๕) การพนส ียกเวนกิจการใน ๕.๗ (๑) 
   (๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอร

ไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๗) การโม การบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
   (๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่ 

คลายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
   (๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 
   (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 
   (๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
 ๕.๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 
   (๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
   (๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณไฟฟา 
   (๓) การผลิตเทยีน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
   (๔) การพิมพแบบพิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
   (๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
   (๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 
   (๙) การกอสราง 
   (๑๐) กิจการทาเทียบเรอืประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

 ขอ ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตกฎหมายวาดวย
การผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลบังคบัใช หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปน
โรงงานหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของดวยแลวแตกรณี 
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หมวด ๒ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และสุขาภิบาล 

-------------------------------------------- 

 ขอ ๗  สถานประกอบกิจการตองต้ังอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ                   
ทั้งนี้ใหรวมถึงสถานที่ประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงานใหเปนไปตามประกาศของเทศบาลตําบล                 
ไผดําพัฒนาเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภท
ของการประกอบกิจการ 

 ขอ ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะ
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวาง
เพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟา
ปกติขัดของ 

 (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ และมีการดูแลรกัษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปน
ประจําทุกวัน 

 ขอ ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอัน
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ 

 ขอ ๑๐  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
 (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท     

มูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรบัและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 
 (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตอง

ดําเนินการใหถูกตองตามเทศบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย 
 (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรอืสิ่งอ่ืนใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ขอ ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ
โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

 ขอ ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือหองครวัที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามเทศบัญญัติวาดวยสถาน
จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
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 ขอ ๑๓  สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ เรียบรอยปลอดภัย เปนสัดสวน 
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 
หมวด ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
---------------------------------------- 

 ขอ ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 ขอ ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 
 (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอ
ครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน     
ไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

 (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของ 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
------------------------------------------------------ 

 ขอ ๑๖. สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือนมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะตอง
ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน
และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพแก
ผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้งเพื่อควบคุมและปองกันสุขภาพและอนามัยของผูปฏิบัติงาน 

 ขอ ๑๗  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองควบคุมตามเทศ
บัญญัตินี้จะตองปฏิบัติ รวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้นๆ ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย
สุขลักษณะดังตอไปนี้ 

 (๑)  สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสมตาม
คําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา หรือบอรับนํ้าโสโครกดวยวัตถุถาวร เรียบ ไมซึม ไมรั่วระบาย
น้ําไดสะดวก 

 (๓)  การระบายน้ําตองไมเปนที่เดอืดรอนแกผูใชน้ําในทางน้าํสาธารณะหรือผูอาศัย 
ใกลเคียง 

 (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสยีตามคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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   (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัตถุถาวรเพื่อ
ปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหลหรือขังอยูได หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก ไขมันให
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องปองกันกลิ่น ไอเสียความกระเทือน ฝุนละออง 
เขมา เถา หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
คําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๖) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ 
 (๗) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น 
 (๘) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอและจัดสถานที่

มิใหเปนท่ีอาศัยของสัตวนําโรค 
 (๙) จัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูใน

สถานที่นั้น และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล               
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตวที่ขังและท่ีปลอยสัตว กวางขวางเพียงพอและตองจัดใหได
สุขลักษณะ 

 (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินคา ตองมีท่ีสําหรับตากหรือผึ่งสินคา ตามที่     
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และประกาศกําหนดของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 ขอ ๑๘  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งกําหนดใหควบคุมตาม               
เทศบัญญัตนิี้จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเก่ียวดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอถา
วัตถุดิบแหงกิจการนั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้น ใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

 (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มิใหเปนที่
เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได และมีการกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

 (๓) ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาต หากจะเปลี่ยนแปลง แกไขหรือ
เพิ่มเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินกอน 

 (๔) ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูท่ีไดรับแตงตั้งจากเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เขาไปในอาคาร
หรือสถานที่ใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตาม
เทศบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เก่ียวของจากเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือสถานที่น้ัน 

 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขคําสั่ง     
เจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ และประกาศกําหนดของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
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หมวด ๕ 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

การประกอบกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพในลักษณะทีเ่ปนการคา 
----------------------------------------------------------------------- 

 ขอ ๑๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนิน
กิจการตามประเภทท่ีระบุไวในขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคาในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอเวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ ๒๐  ผูใดประสงคประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมีการควบคุมตามเทศ
บัญญัตินี้ในลักษณะที่เปนการคา ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ อภ.๑ ตอเจาพนักงานทองถ่ินพรอม
หลักฐานตาง ๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาประกาศกําหนด 

 ขอ ๒๑  เม่ือเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติถูกตองตาม
หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอ ๘ และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ใหออกใบอนุญาตตามแบบ อภ.๒ 

 ขอ ๒๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาต พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศ
บัญญัตินี้ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับหรือ
ชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธ 

 ขอ ๒๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยระบุไวในใบอนุญาต ใหผูรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

 ขอ ๒๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา          
ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว           
และสําหรับสถานที่แหงเดียว ถาประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่
เดียวกัน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว ประเภทอ่ืนใหเก็บ                
เพียงก่ึงอัตรา 

 ขอ ๒๕  ใบอนญุาตใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 ขอ ๒๖ การตออายุใบอนุญาต จะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ อภ.๓ กอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา        
เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะตองชําระ
คาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ แตทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งพันบาท 

 ขอ ๒๗  ผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย                  
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ขอ ๒๘  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหย่ืนคําขอบอกเลิกกิจการตอ
เจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบ อภ.๔ 
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 ขอ ๒๙  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามแบบ อภ.๔ 

 ขอ ๓๐  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบ อภ.๔ ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ทราบถึงการ     
สูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณี พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

 (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
 (๒) ใบอนุญาตเดมิ กรณชีํารุดในสาระสาํคัญ 

 ขอ ๓๑  การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ อภ.๒ โดยประทับตราสีแดง คําวา “ใบแทน” 
กํากับไวดวยและใหมีวัน เดือน ปที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนข้ัวใบแทน 

 (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดมินั้น 
 (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดมิ แลวแตกรณี และลงเลมท่ี เลขท่ี ปของใบแทนใบอนุญาต 

 ขอ ๓๒  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งกําหนดใหเปนกิจการ    
ที่ตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะ   
ที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูไดรับคําสั่ง
ไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลา      
ที่สมควร ครั้งละไมเกินสิบหาวันในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ             
ซึ่งกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ รายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและ
มีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีกหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่งกอใหเกิดอันตรายรายแรง
ตอสุขภาพของประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

 ขอ ๓๓  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
----------------- 

 ขอ ๓๔  ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ตามขอ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ขอ ๓๕  ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ตามขอ ๑๗ หรือขอ ๑๘ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ขอ ๓๖  ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ตามขอ ๑๙ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 



บัญชีอตัราคาธรรมเนียมการออกใบอนญุาตใหประกอบกจิการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2559 
********************** 

ลําดับที ่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป) 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
6. 
7. 
8 
 

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 
การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง 
1.1  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
      ก.  จํานวน ไมเกิน  20  ตัว 
      ข.  จํานวน  ตั้งแต  21  ตัว ไมเกิน  40  ตัว 
      ค.  จํานวน  ตั้งแต  41  ตัว  ขึ้นไป 
1.2  การเลี้ยงสุกร 
      ก.  จํานวน ไมเกิน  20  ตัว 
      ข.  จํานวน  ตั้งแต  21  ตัว ไมเกิน  50  ตัว 
      ค.  จํานวน  ตั้งแต  51  ตัว  ขึ้นไป 
1.3  การเลี้ยงไก  เปด  หาน  นก 
      ก.  จํานวน ไมเกิน  500  ตัว 
      ข.  จํานวน  ตั้งแต  501  ตัว ไมเกิน  1,000  ตัว 
      ค.  จํานวน  ตั้งแต  1,001  ตัว  ขึ้นไป 
การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
      ก.  จํานวน ไมเกิน  20  ตัว 
      ข.  จํานวน  ตั้งแต  21  ตัว ไมเกิน  40  ตัว 
      ค.  จํานวน  ตั้งแต  41  ตัว  ขึ้นไป 
การประกอบกิจการ เลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมลีักษณะทํานอง 
เดียวกัน เพื่อประชาชนเขาชม หรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการ 
เรยีกเก็บคาดูหรือคาบริการ ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
  
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด 
และการฆาเพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 
      ก.  การฆา  หาน  เปด  ไก  วันละไมเกิน  30  ตัว 
      ข.  การฆา  หาน  เปด  ไก  วันละ  31  ตัว ขึ้นไป 
การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนงัสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 
การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  ท่ียังมิไดแปรรูป 
การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่ 
จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
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ลําดับที ่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป) 

9. 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 

11. 
 
 

12. 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
16. 

 
 
 
 

17. 
 
 
 
 

18. 
 
 

19. 

การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว 
หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืนๆ ของสัตว 
      ก.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลัง  5  แรงมา ขึ้นไป 
      ข.  โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังต่ํากวา  5  แรงมา ขึ้นไป 
      ค.  โดยไมใชเครื่องจักร 
การผลิต การโม การปน การผสม การบด การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา 
อ่ืนใดตอสัตว หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว 
      ก.  โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลัง  5  แรงมา ขึ้นไป 
      ข.  โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังเกิน  1  แรงมา แตไมเกิน  5  แรงมา 
      ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  1  แรงมาลงมา 
การสะสม หรือการลางคลั่ง 
  
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร น้ํา เครื่องดื่ม 
การผลิตเนย เนยเทียม 
การผลิตกะป น้ําพรกิแกง น้ําพริกเผา น้าํปลา น้าํเคย นํ้าบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว  
ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
การผลิต การหมัก สะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อการ 
บริโภคในครวัเรือน 
การนึ่ง การเคี่ยว การตม การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช 
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ 
การบริโภคในครวัเรือน 
      ก.  วันหนึ่งไมเกิน  100  เขง หรือ  500  ตัว 
      ข.  วันหนึ่งตั้งแต   100  เขง หรือ  500  ตัว ขึ้นไป 
การเคี่ยวน้ํามันหม ูการผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานท่ี 
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือการบริโภคใน 
ครัวเรือน 
      ก.  โดยใชเครื่องจักร 
      ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร 
การผลิตเสนหมี่ เสนขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก๋ียวอี๋ 
      ก.  โดยใชเครื่องจักร 
      ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร 
การผลิตแบะแซ 
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ลําดับที ่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป) 

20. 
 
 

21. 
 
 

22. 
 

23. 
 
 
 
 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

 
37. 

 
 

38. 

การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
      ก.  โดยใชเครื่องจักร 
      ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร 
การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 
      ก.  โดยใชเครื่องจักร 
      ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร 
การแกะ การลางสัตวน้าํ ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพื่อ 
บริโภคในครวัเรือน 
การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน นํ้าโซดา น้าํถั่วเหลือง เครื่องชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวด
หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
      ก.  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  3  แรงมา 
      ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักรตั้งแต  3  แรงมา  แตไมเกิน  10  แรงมา 
      ค.  โดยใชเคร่ืองจักรตั้งแต  10  แรงมา ขึ้นไป 
ผลิต การแบงบรรจุน้ําตาลทราย 
การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายช ู
การคั่วกาแฟ 
การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
การผลิตผงชูรส 
การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไมหรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อการ 
บริโภคในครวัเรือน 
การผลิต การบรรจุใบชาแหง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ  
การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรอืน 
การผลิตบะหมี่ มะกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน 
การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 
การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อการบริโภค 
ในครัวเรือน 
การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  5  แรงมา ขึ้นไป 
  
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง 
การผลิต การโม การผสม การบด การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
      ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  5  แรงมา ขึ้นไป 
      ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  1  แรงมา ข้ึนไป  แตไมเกิน  5  แรงมา 
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ลําดับที ่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป) 

39. 
40. 
41. 
42. 

 
 

43. 
 
 

44. 
45. 
46. 

 
 
 

47. 
 
 

48. 
49. 

 
 

50. 
51. 

 
 
 

 
52. 

 
 

53. 
 

54. 

การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตางๆ 
การผลิตสาํล ีผลิตภัณฑจากสาํล ี
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
การผลิตสบู ผลซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ 
  
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
      ก.  โดยใชเครื่องจักร 
      ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร 
การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืนๆ ในทํานองเดยีวกันดวยเครื่องจักร 
การสีขาวดวยเครื่องจักร 
      ก.  ขนาดเครื่องจักรตั้งแต  8-15  แรงมา 
      ข.  ขนาดเครื่องจักรเกินกวา  15  แรงมา แตไมเกิน  40  แรงมา 
      ค.  ขนาดเครื่องจักรเกินกวา  40  แรงมา ขึ้นไป 
การผลิตยาสูบ 
      ก.  โดยใชเครื่องจักร 
      ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร 
การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครือ่งจักร 
การผลิต การสะสมปุย 
      ก.  ปุยตั้งแต  3  ตัน  แตไมเกิน  10  ตัน (1,000 ก.ก) 
      ข.  ปุยตั้งแต  10  ตัน ขึ้นไป 
การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 
      ก.  สะสมมันสําปะหลัง ตั้งแต  5  ตัน แตไมเกิน  10  ตัน 
      ข.  สะสมมันสําปะหลังตั้งแต  10  ตัน ข้ึนไป 
 
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
การผลิตโลหะเปนภาชนะ เคร่ืองมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ 
      ก.  โดยใชเครื่องจักร 
      ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร 
การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการในลําดับที่ 52 
การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะดวย 
เครื่องจักรหรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการในลาํดับที่ 52 
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ลําดับที ่ ประเภทการคา 
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ฉบับละ 
(บาท/ป) 

55. 
 

56. 
57. 

 
 

58. 
59. 

 
60. 

 
 

61. 
62. 
63. 
64. 

 
 

65. 
66. 

 
 
 
 

67. 
 
 
 
 

68. 
69. 
70. 

การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือโลหะอื่นใด 
ยกเวนกิจการในลําดับที่ 52 
การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใดยกเวนกิจการในลําดับที่ 52 
การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือลางแร 
  
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต 
การตั้งศนูยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวน 
ประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การซอมหรือปรบัปรุงยานยนต 
      ก.  จักรยานยนต 
      ข.  รถยนต 
การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
การผลิต การซอม การซอมแบตเตอรี่ 
การปะ การเชื่อมยาง 
การอัดผาเบรค ผาครัช 
  
กิจการที่เกี่ยวกับไม 
การผลิตไมขีดไฟ 
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม 
ดวยเครื่องจักร 
      ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน  5  แรงมา  
      ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  5 - 25  แรงมา 
      ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  25  แรงมา ขึ้นไป 
การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสารเคลือบเงาสี 
หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
      ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน  1  แรงมา 
      ข.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  1  แรงมา  ขึ้นไป แตไมเกิน  5  แรงมา 
      ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 
การอบไม 
การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
การผลิตกระดาษตางๆ 
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คาธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป) 

71. 
 
 
 

72. 
 
 
 
 
 

73. 
74. 
75. 
76. 

 
 
 
 

77. 
78. 

 
79. 

 
 

80. 
 

81. 
 
 

83. 
84. 
85. 

 
 

การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
      ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน  1  แรงมา  
      ข.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  1  แรงมา  ขึ้นไป แตไมเกิน  5  แรงมา 
      ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  5  แรงมา ขึ้นไป 
การเผาถาน หรืการสะสมถาน 
      ก.  ตั้งแต     10  กระสอบ  ถึง   20  กระสอบ 
      ข.  เกินกวา  20  กระสอบ  ถึง   40  กระสอบ 
      ค.  เกินกวา  40  กระสอบ  ขึ้นไป 
  
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
การประกอบกิจการสถานที่อาบ อบไอน้ํา อบสมุนไพร 
การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่น 
ในทํานองเดียวกัน 
      ก.  หองแบงเชา    1 - 10  หอง 
      ข.  หองแบงเชา  11 - 20  หอง 
      ค.  หองแบงเชา 
การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
การจัดใหมีการแสดงดนตร ีเตนรํา ราํวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการ 
แสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
การประกอบกิจการสระวายน้าํ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่นๆ ในทํานอง 
เดียวกัน 
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคบัตามกฏหมาย 
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
การประกอบกิจการใหบริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 
ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการให 
บริการใน 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 
การประกอบกิจการหองปฎิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
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กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก 
      ก.  การทอผาดวยกี่กระตุก ตั้งแต  5  ก่ี ขึ้นไป 
      ข.  การทอผาดวยเครื่องจักร 
การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน 
การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร 
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร 
การเย็บผาดวยเครื่องจักร ตั้งแต  5  เครื่อง ขึ้นไป 
      ก.  เครื่องจักรตั้งแต    5 - 10  เครื่อง 
      ข.  เครื่องจักรตั้งแต  11 - 20  เครื่อง 
      ค.  เครื่องจักรตั้งแต  21  เครื่อง ขึ้นไป 
การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่นๆ  
การซกั การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
  
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซเีมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 
การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 
      ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
      ข.  โดยใชเคร่ืองจักร 
การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 
การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 
การสะสม การผสมซเีมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง 
      ก.  เกินกวา  1,000  ก.ก.  แตไมเกิน  5,000  ก.ก.  (5  ตัน) 
      ข.  เกินกวา  5,000  ก.ก. ขึ้นไป ( 5 ตัน) 
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ  
การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
การผลิต ผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรค 
ผาคลัช กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 
การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
การผลิตกระดาษทราย 
การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
 

 
 

100 
500 
500 
500 
500 

 
100 
300 
500 
500 
500 
200 

 
 
 

300 
500 

1,000 
300 

 
300 
500 
200 
200 
300 
300 

 
500 
500 

1,000 
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ลําดับที ่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป) 

 
105. 
106 

 
 

107. 
 
 
 

108. 
109. 

 
 

110. 
 

111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 

 
119. 
120. 

 
 

121. 
 

122. 
 
 
 

กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี 
การผลิต การบรรจ ุการผสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดสหรือสารตัวทําละลาย 
การผลิต การบรรจ ุการผสม การขนสงกาซ 
      ก.  การบรรจุแกสและสะสมแกส 
      ข.  ปมแกส 
การผลิต การกลั่น การผสม การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยม หรือผลิตภัณฑปโตรเลี่ยม 
ตางๆ 
      ก.  การขายรายยอย  (ปมหลอด) 
      ข.  การตั้งเปนปมน้ํามัน (ปมหัวจาย) 
การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
การพนส ียกเวนกิจการในลําดับที่ 58 
      ก.  การพนสีรถ 
      ข.  การพนสีของอ่ืนนอกจากรถยนต 
การผลิตสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การโม การบดชัน 
การผลิตสี น้าํมันผสมส ี
การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนต 
การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรืวัตถุที่คลายคลึง 
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
การผลิตน้ําแข็งแหง 
การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ 
ผลิตดอกไมเพลิง 
การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนสงสารกาํจัดศัตรพูืชหรือพาหนะนําโรค 
      ก.  ไมเกิน  2,000  ลิตร 
      ข.  ตั้งแต  2,000  ลิตร ขึ้นไป 
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
กิจการอื่นๆ  
การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
      ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน  1  แรงมา  
      ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  1  แรงมา แตไมเกิน  5  แรงมา 
      ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  5  แรงมา ขึ้นไป 

 
2,000 

 
200 
500 

 
 

100 
300 
400 

 
200 
200 
500 

 
500 

1,000 
200 
200 
200 
500 

1,000 
1,000 

 
1,000 

 
- 

200 
300 

 
 

200 
400 
600 
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ลําดับที ่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป) 

123. 
 

124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 

 

การผลิต การซอมเครื่องอิเล็คทรอนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็คทรอนิคส  
อุปกรณไฟฟา 
การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง 
การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารดุ ใชแลวหรือเหลือใช 
การประกอบกิจการโกดังสินคา 
การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 
การกอสราง 
 

300 
 

300 
100 
100 

1,000 
100 
200 
500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ อภ.๑ 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

คําขอเลขที่ ................/..............     เขียนที่ ......................................................................... 
(เจาหนาที่กรอก )     วันที ่................. เดือน .................................... พ.ศ. ................. 
 

  1. ขาพเจา ......................................................................... อาย ุ................. ป  สัญชาติ ...................... 
โดย .................................................................................................................................... ผูมอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

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

ที่อยูเลขที่ ...................... หมูที่ ................ ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ........................................... 

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

หมายเลขโทรศพัท ......................................................... ผูขออนุญาต 

  2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลกัฐานตางๆ  มาดวยแลวนี ้
    สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน /ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ) 
    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 
    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาต 
  ตามกฎหมายอื่นท่ีจําเปน 
    ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มกีารมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
   เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 
    1) ................................................................................................................ 

    2) ................................................................................................................ 

   ขอรับรองวาขอความในคาํขอนี้เปนความจริงประการ 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ...................................................... ผูขออนุญาต 
        ( .................................................. ) 

 
 
 
 

 

 

 

 



(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

ความเห็นของเจาหนาที่ตามลําดับ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 

(                                     ) 

 

 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 

(                                     ) 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  

                                                           

(ลงชื่อ).................................................... 

      ( …………………..……………………… ) 

เจาพนักงานทองถิ่น 

วันที.่.............../................/...................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ อภ.๒ 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมที่.....................เลขที่...................ป...................... 

   
 อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ.................................................................อายุ......................ป 
สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชน............................................................อยูบาน / สํานักงานเลขที่ 
.....................................................ตรอก / ซอย ...............................................ถนน............................................ 
หมูที่.............................................. ตําบล / แขวง .........................................อําเภอ / เขต ................................ 
จังหวัด...................................โทรศพัท...........................................โทรสาร.......................................................... 
 ขอ 1  ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ................................................................... 
ลําดับที่.....................คาธรรมเนียม.................................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่....................เลขที่.................. 
ลงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ.............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................ 
...................................พื้นที่ประกอบการ................................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร.......................แรงมา 
จํานวนคนงาน...............................คน ตั้งอยู ณ เลขที่..........................หมูที่..................ตําบล............................. 
อําเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.................... 
โทรศพัท.............................................. 
โทรสาร................................................. 
 ขอ 2  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคาํแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
   และคาํสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
  (2)  หากมีเหตุอื่นใดนอกเหนือจากกฎระเบียบใหแจงเจาพนกังานทองถิ่น 
 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่................เดือน.....................พ.ศ....................... 
 
   ออกให ณ วันที่......................เดือน.............................พ.ศ......................... 
 

 
        
       ลงชื่อ................................................................... 
        (......................................................) 
         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 



แบบ อภ. ๓ 
 

แบบคําขอดําเนินการอื่น 
 

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

คําขอเลขที่ ................/..............     เขียนที่ .................................................... 
(เจาหนาที่กรอก )    วันที ่.................. เดือน ................................................ พ.ศ. ................. 
 

  1. ขาพเจา ........................................................................ อายุ ................. ป  สัญชาติ ....................... 
โดย .................................................................................................................................... ผูมอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

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

ที่อยูเลขที่ ...................... หมูที่ ................ ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ........................................... 

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

หมายเลขโทรศพัท ......................................................... ผูขออนุญาต 

  2. มีความประสงค ................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

  3. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ  มาดวย (ถามี) 
   3.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   3.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   3.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ขอรับรองวาขอความในคาํขอนี้เปนความจริงประการ 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ...................................................... ผูขออนุญาต 
         ( .................................................. ) 

 
 
 

 

 

 

 



(ดานหลังคําขอดําเนินการอ่ืน) 

ความเห็นของเจาหนาที่ตามลําดับ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 

(                                     ) 

 

 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 

(                                     ) 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  

                                                           

(ลงชื่อ).................................................... 

      ( …………………..……………………… ) 

เจาพนักงานทองถิ่น 

วันที.่.............../................/...................... 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๑ .กิจการที่ เ กี่ ยวกับการ
เลี้ยงสัตว 
(๑)การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก
สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือ
แมลง 
 
 
 
(2) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอา
น้ํานม 
 
(3 )  การประกอบกิจการ
เลี้ ยง  รวบรวมสัตว  หรือ
ธุ รกิจอื่ นใดอันมีลั กษณะ
ทํ า น อ ง เ ดี ย ว กั น เ พื่ อ
ประชาชนเขาชม หรือเพื่อ
ประโยชนของกิจการนั้น 
ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการไมวาทางตรง
หรือทางออมหรือไมก็ตาม 
 
 
 
๒.กิจการที่ เกี่ยวกับ สัตว
และผลิตภัณฑ 
(๑) การฆาสัตว ยกเวนใน
สถานท่ีจําหนายอาหารการ
เรขาย การขายในตลาดและ
ก า ร ฆ า เ พื่ อ บ ริ โ ภ ค ใ น
ครัวเรือน 

 
 
หมายถึง  สถานที่ที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดไมวาจะเปน
สัตวบก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง โดย
มิไดมีการจํากัดจํานวนวาตองมีจํานวนก่ีตัว เชน 
การเลี้ ยง โค  กระบือ  ช า ง ม า  วั ว  เปด  ไก 
นกพิราบ นกแกว งู จระเข ต๊ักแตน เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่เลี้ยงสัตวที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
รีดเอาน้ํานม เชน แพะ โค เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ เลี้ยงสัตวหลายชนิดที่มี
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนเขาชมจะโดยมีการ
เก็บคาเขาชมหรือไมก็ตาม เชน สวนสัตวพาตา 
สวนสัตวสาธารณะ สวนสัตวในรานอาหารเปน
ตน คําวาธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
จะรวมสัตวที่ ใหประชาชนเข าชมหรือ เพื่ อ
ประโยชนของกิจการนั้น เชน การแสดงละคร
สัตวการเลี้ยงสุนัขตํารวจเพื่อฝก เปนตน ซึ่งถามี
การเก็บคาเขาชม ก็เปนการคา ถาไมเก็บก็ไมเปน
การคา แตตองปฏิบัติใหตองดวยสุขลักษณะ
ตามท่ีทองถ่ินกําหนด 
 
 
 
หมายถึ ง  สถานที่ ท่ีทํ าการฆาสัตวทุ กชนิด  
ยกเวนการฆาสัตวเพื่อประกอบเปนอาหารไว
จําหนายในรานอาหารหรือเพ่ือเรขาย  หรือเพื่อ
ขายในตลาดหรือเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

 
 
- กรณีการเลี้ยงไวดูเลน หรือเปนงาน
อดิเรก ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของทองถ่ินแตไมตองขอใบอนญุาต 
-กรณีการเลี้ยงสัตวปาที่รานอาหาร
เพื่อจูงใจใหคนเขารานนั้น ถือวาเปน
การเลี้ยงสัตวเพื่อใหเขาชม แตไมเปน
การคาหรือลักษณะตามที่ทองถ่ิน
กําหนด สวนรานอาหาร นั้น จะตอง
เขมงวดเรื่องการปองกันการปนเปอน
จากการเลี้ยงสัตวในรานอาหารอยู
แลวตามบทบัญญัติในหมวด ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แมวาตองขอใบอนุญาตตาม พรบ. 
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เน้ือสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕แลว ก็ยังตอง
ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต ต า ม  พ ร บ .ก า ร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- สวนกรณีการฆาสัตวบนทางเทา
ในชวงเทศกาลตรุษจีนใหถือเปนกรณี
ยกเวนดวย 

 
 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว 
การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยัง
มิไดฟอก 
 
(๓) การสะสมเขาสัตวกระดูก
สัตวที่ยังมิไดแปรรูป 
 
(๔) การเคี่ยวหนังสัตวเอ็นสัตว 
ไขสัตว 
 
(๕) การตม การตาก การเผา 
เปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง 
ย ก เ ว น ในสถานที่ จํ าหน า ย 
อาหาร การเรขาย และการขาย
ในตลาด 
 
 
 
(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือ
ผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือกหอย 
กระดูกสัตว  เขาสัตว หนังสัตว 
ขนสัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตว 
 
 
 
(๗) การผลิต การโม การปน 
การบด การผสม การบรรจุ การ
สะสม หรือการกระทําอื่นใดตอ
สัตวหรือพืชหรือสวนหน่ึงสวน
ใดของสัตวหรือพืช เพื่อ เป น
อาหารสัตว 
 
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการฟอกหรือสะสม
หนังสัตว หรือขนสัตว หรือการสะสมหนังสัตว
หรือขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 
 
หมายถึง  สถานที่ที่เก็บหรือสะสมเขาสัตว
กระดูกสัตว 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการเคี่ยวหนังสัตวทุก
ชนิด เอ็นสัตวทุกชนิด หรือไขสัตวทุกชนิด 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการตมหรือตากหรือ
เผาเปลือกหอย เปลือกปูเปลือกกุงเพื่อนําไป
เป นผลิ ตภัณฑ อื่ น  เ ช น  เ ครื่ อ งประดับ 
ผงซักฟอก เปนตน ซึ่งมิใชการตมหรือเผา
อาหารทะเลเพื่อเปนอาหาร จึงยกเวนใน
สถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย และการ
ขายในตลาด 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ประดิษฐเครื่องใชทุกชนิด
หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ ทุกชนิด  ที่ทําจาก
เปลือกหอย  กระดูกสัตว เชน  เครื่องประดับ
ทําดวยงาชาง  เปลือกสัตวทะเล หรือเขาหรือ
หนัง หรือหางสัตวปา  ทั้งนี้ตองไมเปนการฝา
ฝนกฎหมายวาดวยการรักษาพันธุสัตวปา 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตอาหารสัตว
ดวยวิธีการใด ๆ ที่ทําจากสัตวหรือพืช หรือ
สวนใดสวนหน่ึงของสัตวหรือพืช รวมทั้ ง
สถานที่ผสม หรือบรรจุ หรือเก็บสะสมอาหาร
สัตวทุกชนิด 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ใชเก็บสะสมหรือลางครั่ง 

 

 
 
 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร 
เครื่องดื่ม นํ้าด่ืม 
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
 
 
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง 
น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบู
ดูไตปลา  เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอย
ดอง  หรือซอสปรุ งรส อ่ืนๆ 
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
(๓) การผลิต  การหมัก การ
สะสมปลารา  ปลา-เจา  กุงเจา  
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
(๔) การตากเนื้อสัตวการผลิต
เนื้อสัตว เค็มการเคี่ยวมันกุง
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
(๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  
การตาก  หรือวิธีอื่น ใดในการ
ผลิตอาหารจากสัตว  พืชยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร  การ
เรขาย  การขายในตลาดและ
การผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 
 
(๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การ
ผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  
ห มู ตั้ ง   ย ก เ ว น ใ น ส ถ า น ที่
จําหนายอาหาร  การเรขาย  
การขายในตลาด และการผลิต
เพื่อบรโิภคในครัวเรือน 

 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตเนยสด เนยแข็ง
เทียม ทุกชนิด 
 
หมายถึง สถานที่ท่ีทําการผลิตกะป น้ําพริกแกง 
น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา  
เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง อยางใดอยางหนึ่ง  
หรือหลายอยางรวมกัน คําวาซอสปรุงรสอ่ืนๆ 
หมายถึงน้ําปรุงรสชนิดอ่ืนๆ ที่ผานขบวนการ
หมักสัตวหรือพืช เชน ซอสมะเขือเทศ เปนตน 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการผลิตหรือหมัก หรือ
สะสมอาหารประเภท  ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  
อยางใด อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการตากเนื้อสัตวหรือ
ผลิตเนื้อสัตวเค็มทุกชนิดรวมทั้งการเคี่ยวมันกุง
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตอาหารจากสัตว
หรือพืชดวยวิธีการใดๆ ซึ่งมิใชประเภทอาหารที่
กําหนดไวชัดเจนแลวในขอ ๓(๑) – ๓(๓) 
นอกจาก (๙) และ (๑๑) ท้ังนี้ไมรวมสถานท่ี
จําหนาย การเรขาย การขายในตลาด และการ
ผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่เคี่ยวน้ํา มันหมูหรือผลิต
กุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครวัเรือน 

 
 
- ดูหลักเกณฑขอ  ๗ 
 
 
- ซอสหมาย ถึง เครื่ องปรุ ง รสมี
ลักษณะเหลวหรือคอนขางขน ใช
จิ้มหรือปรุงอาหารเพื่อใหมีรสชาติดี
ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ดูหลักเกณฑขอ ๗ 
เรื่องการยกเวน 
 
 
 
 
 
 
- ดูหลักเกณฑขอ ๗ 
เรื่องการยกเวน 

 
 
 
 



ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน  
กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน 
เก้ียมอ๋ี 
 
(๘) การผลิตแบะแซ 
 
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  
ขวดหรือภาชนะอื่นใด  
 
 
 
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนม
ปงสดขนมปงแหง จันอับขนมเปยะ 
 
(๑๑) การแกะ การลาง สัตวน้ํา  ที่
ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
ยกเวนการผลิ ต เพื่ อบริ โภคใน
ครัวเรือน 
 
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน  
น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่ม
ชนิดตางๆ บรรจุกระปอง  ขวด
หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิต
เพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
 
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุ
น้ําตาล 
 
(๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑจากนํ้า
นมวัว 
 
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอ
ท ทิ ล แอล กอฮ อล  สุ ร า  เบี ย ร 
น้ําสมสายชู 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  
เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  หรือ เก้ียมอ๋ี 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตแบะแซ 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตอาหารประเภทบรรจุกระปอง 
หรือขวด หรือภาชนะอ่ืนใดท่ีมีลักษณะที่ เปน package 
เหมาะตอการเคลื่อนยายและปองกันการปนเปอนไดระดับ
หนึ่ง เชน การบรรจุถุงพลาสติก การหอแผนพลาสติก เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตขนมปงสด ขนมปงแหง  
จันอับ ขนมเปยะ ซึ่งครอบคลุมถึงขนมเค็ก คุกกี้ โมจิ ดวย 
 
 
หมายถึง  สถานที่ ท่ีทําการแกะ  ลางสัตวน้ํา  เพื่อสงตอ
จําหนายแกกิจการหองเย็น  หรือโรงงานผลิตอาหารอ่ืนๆ 
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน หรือ
เครื่องดื่มชนิดตางๆ เชน น้ําผลไมทุกชนิด  กาแฟ  น้ําชา  ที่
บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  เชน  กลองกระดาษ  
ขวดพลาสติก เปนตน 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตน้ําตาลหรือแบงบรรจุน้ําตาล  
ซึ่งหมายรวมถึง  น้ําตาลปบ  นํ้าตาลทราย  น้ําตาลแดง 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตนมสด  นมขน  นมผง  ชีส  
นมอัดเม็ด  หรือผลิตภัณฑนมอ่ืนๆ 
 
หมายถึง  สถานที่ ท่ีทํ าการผลิตหรือแบงบรรจุ เอททิล
แอลกอฮอลหรือสุราทุกชนิด (ที่ไมผิดกฎหมาย) หรือ
น้ําสมสายชูทุกชนิด เชน น้ําสมสายชูกลั่นหรือเทียมหรือหมัก 

 

 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๑๖) การคั่วกาแฟ 
 
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวย
เครื่องจักร 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๘) การผลิตผงชูรส 
 
(๑๙) การผลิตนํ้ากลั่นน้ําบริโภค 
 
 
 
 
 
(๒๐) การตาก การหมัก การดอง
ผั ก  ผ ล ไ ม  ห รื อพื ช อย า ง อื่ น 
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
(๒๒) การผลิต การบรรจุใบชา
แหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
อ่ืนๆ 
 
(๒๓) การผลิตไอศกรีมยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 
 
 
(๒๔) การผลิตบะหมี่ มักกะโรน ี 
หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึง
กัน 

หมายถึง  สถานที่ที่ทําการคั่วเมล็ดกาแฟ 
 
หมายถึง  สถานที่ ท่ีทําการผลิตลูกชิ้นทุก
ชนิด เชนลูกชิ้นหมู วัว ปลา กุง หรืออื่นๆ ที่
ผลิตดวยเครื่องจักร 
 
 
 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตผงชูรส 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการผลิตนํ้ากลั่นทุก
ชนิดรวมทั้ งน้ํากลั่น เติมแบตเตอรี่  และ
สถานท่ีผลิตนํ้าบริโภคบรรจุขวดหรือบริการ
ดวยระบบทอ เชน ระบบน้ําประปาเพื่อ
บริโภค 
 
หมายถึง  สถานที่ทําการตาก หรือหมักหรือ
ดอง  พืช  ผัก  ผลไมทุกชนิด  เพื่อส ง
จําหนายโดยไมครอบคลุมการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง  สถานที่ผลิตหรือบรรจุใบชาแหง  
ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ เชน ขิงผง 
มะตูมผงเห็ดผง เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ ท่ีผลิตไอศกรีมทุกชนิด 
เชนไอศกรีมรสกะทิ  วานิลา  ไอศกรีม
หลอด  ท้ังที่ผลิตดวยเครื่องจักรหรือดวยมือ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตบะหมี่  มักกะโรนี 
หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลงึกัน 

- เครื่องจักร (ตาม พรบ. โรงงานฯ) 
หมายถึงสิ่งท่ีประกอบดวยชิ้นสวน
หลายชิ้นสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน 
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงานหรือ
สงพลังงาน  ทั้งนี้ดวยกําลังน้ํา  ไอน้ํา  
ลมกาซ  ไฟฟา  หรือพลังงานอ่ืน 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกันและหมายความรวมถึงเครื่อง
อุปกรณไฟลวีลปุลเล สายพาน เพลา 
เกียร หรือสิ่งอ่ืนที่ทํางานสนองกัน 
 
 
 
- ก ร ณี บ า น จั ด ส ร ร ที่ ทํ า ร ะ บ บ
น้ําประปาใหครัวเรือนในหมูบานไม
ถือเปนการคา ไมตองขออนุญาตแต
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปของ
ทองถ่ิน 

 
 
 
 



ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๒๕) การประกอบกิจการหองเย็น
แชแข็งอาหาร 
 
 
 
 
 
(๒๖) การผลิตน้ําแข็งยกเวนการ
ผลิตเพื่อใช ในสถานที่จํ าหนาย
อาหารและเพื่ อการบริ โภคใน
ครัวเรือน 
 
 
(๒๗) การเก็บ การถนอมอาหาร
ดวยเครื่องจักรที่มี กําลังตั้งแต ๕
แรงมาขึ้นไป 
 
 
 
 
๔.กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ 
อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง 
(๑) การผลิตการโม การบดการ
ผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
 
 
 
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน 
แ ช มพู  ผ า เ ย็ น  ก ร ะ ด า ษ เ ย็ น 
เครื่องสําอางตางๆ 
 
 
(๓) การผลิตสําลีผลิตภัณฑจากสําลี 

หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบกิจการหอง
เย็นสําหรับแชแข็งอาหารซึ่งหมายถึง
อาหารทะเลหรือเนื้อสัตว  โดยมีข้ันตอน
การเก็บอาหารเขาหองเย็น และแชแข็ง
เปนสําคัญ และมิใชสวนหนึ่งของโรงฆา
สัตว 
 
หมายถึง  สถานที่ที่หรือโรงผลิตน้ําแข็ง 
ทั้งเปนน้ําแข็งกอนใหญ และน้ําแข็งหลอด 
โดยไมนับรวมการผลิตเพื่อใชในสถานที่
จําหนายอาหารหรือเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
หมายถึง  สถานที่ ท่ีจัดไวเพื่อเก็บหรือ
ถนอมอาหารจะโดยวิธีการแชเย็น (แตไม
ถึงกับแชแข็ง) การอบใหแหงหรือวิธีการ
อ่ืนท่ีมีการใชเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕
แรงมาขึ้นไป 
 
 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิต โม บด ผสม หรือ
บรรจุยาทุกชนิ ดด วย เครื่ อ งจักร  ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งยาโบราณ ยาแผนปจจุบัน 
หรือยาแผนไทย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ ผลิต  หรือบรรจุ
ผลิตภัณฑประเภทยาสีฟน แชมพู ผาเย็น  
กระดาษ เ ย็น  (บรรจุ ซองหรือขวด )  
รวมทั้งเครื่องสําอางดวย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําสําลี หรือผลิตภัณฑ
จากสําลีเชนไมปนหู (cotton  bud)  เปน
ตน 

- ถาเปนสวนหนึ่งของโรงฆาสัตวให
ควบคุมเปนกิจการขอ ๒ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ถาเปนสวนหนึ่งของกิจการอ่ืนแลว
ใหควบคุมเปนกิจการอื่นนั้น๕แรงมา
ใหวัดเปนแรงมาของเครื่องจักรหรือ
เปรียบเทียบพลังงานความรอนไฟฟา 
เครื่องยนต หรือเครื่องกําเนิดไอน้ําได
เครื่องจักร ดูขอ ๓ (๑๗) 
 
 
 
- ยาหมายถึงยาตามพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
 
 
- เครื่องสําอางหมายถึงเครื่องสําอาง
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 
- สําลีหมายถึงผลิตภัณฑจากฝาย 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปด
แผล ผาอนามัยผาออมสําเร็จรูป 
 
(๕) การผลิตสบูผงซักฟอก  
ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ 
 
 
 
๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามัน
จากพืช 
 
 
(๒) การลาง การอบ การรม การ
สะสมยางดบิ 
 
 
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง 
แปงสาคู หรือแปงอ่ืนๆ ในทํานอง
เดียวกันดวยเครื่องจักร 
 
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
 
 
(๕) การผลิตยาสูบ 
 
 
 
(๖) การขัด การกะเทาะ  การบด
เ ม ล็ ด พื ช ก า ร น ว ด ข า ว ด ว ย
เครื่องจักร 
 
 
(๗) การผลิตการสะสมปุย 

หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตผาพันแผล ผาปดแผล  
ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูปชนิดตางๆ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตสบูกอน หรือสบูเหลว
ผงซักฟอก หรือผลิตภัณฑชําระลางตางๆ เชน
น้ํายาลางจาน น้ํายาทําความสะอาดครัว หองน้ํา
หองสวมชนิดตางๆ 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการอัดหรือสกัดน้ํามันจาก
พืชไมวาจากเมล็ด ดอก ตน หรือใบ เชน เมล็ด
ละหุง ดอกทานตะวัน ตนสน เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการลาง อบหรือรม หรือ
เก็บสะสมยางดิบ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย
อยางรวมกัน 
 
หมายถึง  สถานที่ ท่ีผลิตแปงที่มาจากพืชชนิด
ตางๆ ดวยเครื่องจักร เชน แปงมัน แปงขาวจาว 
แปงขาวเหนียว เม็ดสาค ูเปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่หรือโรงสีขาวดวยเครื่องจักร
ไมครอบคลุมการสีขาวดวยมือแบบชาวบาน 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ผลิตยาสูบเปนมวนแบบ
โรงงานหรือผลิตยาเสนแบบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรอืนรวมทั้งโรงบมยาเสนดวย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการขัด  กะเทาะ  หรือ บด
เมล็ดพืช  ชนิดตาง ๆ หรือการนวดขาวดวย
เครื่องจักร เชน กระกะเทาะเม็ดมะมวงหิมพาน
การบดเมล็ดถั่ว เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตหรือเก็บสะสมปุย ซึ่งจะ
เปนประเภทปุยหมักหรือปุยเคมีก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เครื่องจักรดูขอ ๓ (๑๗) 
 
 
 
 
- เครื่องจักรดูขอ๓ (๑๗) 
 
 
 
- เครื่องจักรดูขอ  ๓ (๑๗) 

 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุ
ที่คลายคลึงดวยเครื่องจักร 
 
 
(๙) การตาก การสะสม หรือการ
ขนถายมันสําปะหลัง 
 
๖.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ 
เครื่องมือ  เครื่องจักร อุปกรณ 
หรือ เครื่องใชตางๆ 
 
 
(๒) การหลอม การหลอ  การถลุง
แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเว น
กิจการใน (๑) 
 
(๓) การกลึง การเชื่อม การตี การ
ตัด การประสาน  การรีด การอัด
โลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ 
หรือไฟฟายกเวน กิจการใน (๑) 
 
 
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวย
ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม  
นิ เกิลหรือโลหะอื่นใด ยกเวน
กิจการใน (๑) 
 
(๕) การขัด การลางโลหะดวย
เครื่องจักร สารเคม ีหรือวิธีอื่น 
 
 
 
(๖) การทําเหมืองแร การสะสม
การแยก การคัดเลือกหรือการ
ลางแร 

หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตใยมะพราวหรือใยจากพืชอื่น 
ดวยเครื่องจักร เชน ปอกระเจา  ฝาย  แตไมรวมถึง
ประเภทใยสังเคราะห 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการตากหรือเก็บสะสมหรือขน
ถาย  มันสําปะหลัง 
 
 
หมายถึง สถานท่ีที่หรือโรงงานผลิตภาชนะเครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะ เชน 
หมอ กระทะ ชอน สอม มีด คีม เครื่องยนต เครื่องสูบ
น้ํา จอบ เสียม เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการหลอม หรือถลุง แร หรือ
โลหะทุกชนิด เชน หลอมเหล็ก หลอตะกั่ว เปนตน 
ยกเวน กรณีที่เปนสวนหนึ่งของกิจการ ๖ (๑) 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด  
ประสาน รีด หรืออัดโลหะทุกชนิดดวยเครื่องจักรหรือ
ดวยกาซหรือไฟฟา เชน การทําเหล็กดัด ประตูเหล็ก 
ทําเสนลวด เปนตน ยกเวนกรณีที่เปนสวนหนึ่งของ
กิจการ ๖(๑) 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการเคลือบ ชุบโลหะดวยโลหะ
ชนิดตางๆ เชน ตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล
เปนตน ยกเวนกรณีท่ีเปนสวนหนึ่งของกิจการ ๖ (๑) 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการขัด ลางโลหะทุกชนิดดวย
เครื่องจักร หรือสารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด เชนลาง ขัดดวย
การพนทราย เปนตน ยกเวน กรณีที่เปนสวนหนึ่งของ
กิจการ ๖ (๑) 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการเหมืองแร สะสม หรือ

แยกหรือคัดเลือก หรือลางแรทุกชนิด 

-เครื่องจักรดูขอ ๓ (๑๗)
ประเภทใยสังเคราะหเปน
กิจการขอ ๑๒ (๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีกิ จการตัด เชื่ อม 
ป ร ะ ส า น ท อ ง คํ า ด ว ย
อุปกรณกลไกเปาลมและ
ใ ช นํ้ า มั น เ บ น ซิ น เ ป น
เชื้อเพลิงถือเปนเครื่องจักร
ชนิดหนึ่งตามความหมาย
ใน ขอ ๓ (๑๗) 

 
 
 



ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร 
เครื่องกล 
(๑) การตอ การประกอบ  การเคาะ การ
ปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม ยาน
ยนต 
 
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การ
ปรับแตงระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่
เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักร
หรือเครื่องกล 
 
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น 
มี ก า ร ซ อ ม หรื อ ป รั บ ป รุ ง ย า น ย น ต 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
 
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต  
 
 
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 
 
 
(๖) การปะ การเชื่อมยาง 
 
 
(๗) การอัดผาเบรคผาคลัช 
 
 
๘.กิจการที่เกี่ยวกับไม 
(๑) การผลิตไมขีดไฟ 
 
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส 
การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการ
ตัดไมดวยเครื่องจักร 

 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการตอ ประกอบ
เคาะ ปะผุ พนสี  หรือพนสารกันสนิม 
สําหรับยานยนตทุกชนิด 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการตั้งศูนยถวงลอ 
ซอมปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณอื่นๆ ที่เปนสวนประกอบของยาน
ยนต เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ จําหนายยานยนต 
หรือเครื่องจักรหรือเครื่องกลหรือมีไวเพื่อ
บริการโครงการใหเชา ซึ่งประกอบการนี้มี
การซอมหรือปรับปรุ งยานยนต  หรือ
เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการลาง หรืออัดฉีด
ยานยนตทุกชนิด 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการผลิต หรือซอม 
หรืออัด หรือชารตแบตเตอรี่ 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการปะยาง หรือ
เชื่อมยาง 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตหรืออัดผา
เบรคผาคลัชทุกชนิด 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตไมขีดไฟ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการเลื่อย ซอย ขัด 
ไสเจาะ ขุดรอง ตัด รวมท้ังการทําคิ้วไม
โดยใชเครื่องจักร 

 
 
- ยานยนตหมายถึง  พาหนะ
ตางๆ ที่ใชเครื่องยนตทําให
เกิดพลังงานในการเคลื่อนที่ 
 
- เครื่องจักร ดูขอ ๓(๑๗) 
 
 
 
 
 
- หากไมมีการซอมก็ไมเข า
ขายกิจการนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีที่มิไดใชเครื่องจักร ไม
เขาขายกิจการนี้ 

 
 
 
 



ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๓) การประดิษฐไมหวาย เปน
สิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน 
การทา สารเคลือบเงาสีหรือการ
แตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือ
หวาย 
 
(๔) การอบไม 
 
(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
 
(๖) การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช 
เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
 
 
(๗) การผลิตกระดาษตางๆ 
 
 
 
(๘) การเผาถาน หรือการสะสม
ถาน 
 
 
 
 
๙. การประกอบกิจการบริการ 
(๑) การประกอบกิจการ สปาเพื่อ
สุขภาพ 

หมาย ถึ ง   สถานที่ ที่ ทํ าสิ่ ง ของต า งๆ  รวม ท้ั ง
เฟอรนิเจอรดวยไมหรือหวาย โดยตองใชเครื่องจักร
ในการทํา หรือ หมายถึง สถานที่ที่ทําการพนหรือทา
สารเคลือบเงาหรือสีกับผลิตภัณฑสิ่งของที่ทําดวยไม
หรือหวายเพื่อใหเกิดความสวยงาม 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการอบไมทุกชนิด 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตธูปโดยใชเครื่องจักร 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําสิ่งของ เครื่องใช หรือเครื่อง
เขียนดวยกระดาษ เชน ตุกตากระดาษ กระดาษอัด 
ทํากลองกระดาษ เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตกระดาษ หรือเยื่อ
กระดาษทุกชนิด เชน ทํากระดาษสากระดาษชําระ 
เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตถานโดยการเผาหรือ
เก็บสะสมถาน รวมทั้งการสะสมเพื่อเปนเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
หมายถึง  การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและสราง
สุขภาพ โดยบริการหลักท่ีจัดไว ประกอบดวย การ
นวดเพื่อสุขภาพ และการใชน้ําเพื่อสุขภาพ โดยอาจ
มีบริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ 
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโภชนบําบัดและการ
ควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ  การใช
สมุนไพรหรือผลิต ภัณฑ เพื่อสุขภาพ ตลอดจน
การแพทยทางเลือกอื่นๆ หรือไม ก็ได โดยทั้ งนี้ 
บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการ
ประกอบโรคศิลปะและกฎหมายวาดวยวิชาชีพทาง
การแพทย และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

- กรณีที่ผลิตสิ่งของดวยไม
ห รื อ ห ว า ย โ ด ย ไ ม ใ ช
เครื่องจักรไมเขาขาย แต
ถา เปนการพนหรือทาสี
ห รื อ ส า ร เ ค ลื อ บ เ ง า
ดังกลาวเขาขายกิจการนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีสะสมถานเพื่อใช
เปนเชื้อเพลิงนั้นไมตองขอ
ใบอนุญาตแตตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของทองถิ่น
เวนแตเปนการใหบริการ
ในสถานพ ยาบาล ตาม
ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย
สถานพยาบาล 

 
 
 



ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๒) การประกอบกิจการอาบ 
อบ นวด 
 
 
(๓ )การประกอบ กิจการ
สถานที่อาบน้ํ า  อบไอน้ํ า  
อบสมุนไพร 
 
(๔) การประกอบกิจการ
โรงแรม หรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน 
 
 
 
(๕) การประกอบการกิจการ
หอพัก อาคาร ชุด ให เช า  
หองเชา หองแบงเชา หรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดยีวกัน 
 
(๖) การประกอบกิจการโรง
มหรสพ 
 
 
 
 
 
 
 
(๗) การจัดใหมีการแสดง
ดนตร ีเตนรํารําวงฯ 
 
 
(๘) การประกอบกิจการสระ
วายน้ําหรือกิจการอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน 

หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการอาบ อบ  นวด 
หรือทุกอยางรวมกัน รวมทั้งการนวดแผนโบราณดวย 
 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ประกอบกิจการอาบน้ํา เชน การ
บริการอาบน้ําที่ชายหาด ชายทะเล เปนตน รวมทั้ง
การประกอบกิจการ อบไอน้ํา หรืออบสมุนไพร 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ประกอบการใหเชาพักแรมคาง
คืนโดยคิดคาบริการเปนรายวัน ซึ่งรวมทั้งที่เชาพัก
แบบรสีอรตบังกาโลและอ่ืนๆ ตาม พรบ.โรงแรมฯ 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการใหเชาพักอาศัยเปน
รายเดือน ในลักษณะหอพัก หรืออาคารชุดใหเชา  
เชน  บานเชา หองเชา  หองแบงเชา หรืออ่ืนๆ เชน 
เกสทเฮาส  ท่ีไมเขาขายกิจการโรงแรม 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการโรงมหรสพ เชน 
โรงหนัง โรงภาพยนต โรงละคร และอื่นๆ ตาม พรบ. 
ปองกันอันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ 
 
 
 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่จัดใหมีการแสดงดนตรี หรือ จัด
ใหมีการเตนรํา รําวง รองแง็งดิสโกเทค คาราโอเกะ 
หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการสระวายน้ําที่ใหคน
เขาไปเลนน้ํา  วายน้ําหรือออกกําลังกาย  เชน  
สระวายน้ําสวนสยาม  หรือสระวายน้ําของศนูย  
การคาตาง ๆ เปนตน 

- เวนแตเปนการใหบริการใน ๙
(๒)หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 
- ก รณี ก า ร อ บส มุ น ไ พ ร ขอ ง
สถานพยาบาลของรัฐไมถือวาเปน
การคา 
 
- โรงแรม (ตาม พรบ. โรงแรม 
พ.ศ. ๒๔๗๘) ถึงบรรดาสถานที่
ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจาง
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่
ประสงคจะหาที่ อยู หรือที่พั ก
ชั่วคราว 
 
 
 
 
 
โรงมหรสพ (ตาม พรบ. ปองกัน
อัน ตร า ย อัน เกิ ด แต ก า ร เ ล น
มหรสพ  พุทธศักราช ๒๔๖๔) 
หมายความตลอดถึงตึก เรือน โรง
หรือกระโจม และที่ปลูกกําบัง
อยางใดๆ ซึ่งเปนสถานที่สําหรับ
เลนมหรสพ (เชน งิ้ว ลิเก ละคร 
ภาพยนตร)เพื่อเก็บเงินแกคนดู 
 
- กรณีที่ เปนการแสดงที่เก็บคา
เขาชมหรือคาเขา 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต
โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ
หรือการเลนอ่ืนๆ ในทํานอง
เดียวกัน 
 
(๑๐) การประกอบกิจการเสริม
สวยหรือแตงผมเวนแตกิจการที่
อยูในบังคบัตามกฎหมายวาดวย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 
 
 
(๑๑) การประกอบกิจการ
ใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดย
วิธีการควบคุมทางโภชนาการ 
ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ 
การบริหารรางกาย หรือโดยวิธี
อ่ื น ใด เวน แตก าร ใหบริก า ร
ดังกลาวในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๒) การประกอบกิจการสวน
สนุก ตูเกม 
 
 
(๑๓) การประกอบกิจการสนาม
กอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

หมายถึง  สถานท่ีที่จัดใหมีการเลนสเก็ตที่ตองมี
การใชแสงหรือเสียงประกอบการเลนนั้นหรือการ
เลนลักษณะอยางเดียวกันเชนการเลนรอลเลอรเบส 
หรือสเก็ตน้ําแข็ง เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ ท่ีประกอบการเสริมสวยของ 
สุภาพสตรีหรือการแตงผมของสุภาพบุรุษ  รวมท้ัง
การแตงเล็บ แตงหนา นวดหรืออบหนาหรือผิว 
หรืออื่นๆ เวนแตกิจการนั้นๆ เขาขายกิจการที่อยู
ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม เชน การศัลยกรรมตกแตง เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการใหบริการควบคุม
น้ําหนัก ซึ่งหมายถึงการรักษาน้ําหนักของรางกาย
ใหเหมาะสมกับวัยและรูปราง โดยอาจเพิ่มหรือลด
น้ําหนักหรือหรือใหคงที่ก็ไดซึ่งใหบริการโดยวิธีการ
ใดๆ เชน การควบคุมทางโภชนาการ การใหอาหาร
หรือยาที่มีวัตถุประสงคพิ เศษ ทั้งนี้ ไมรวมการ
ใหบริการในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการเก่ียวกับสวนสนุก
หรือตูเกม เชน สวนสนุกแบบแดนเนรมิต สวนสนุก
ในหางสรรพสินคา 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการใหมีการเลนกอลฟ 
หรือฝกซอมเลนกอลฟ 

 
 
 
 
 
- สถานพยาบาล (ตาม พรบ. 
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔) 
 
 
 
 
 
- หมายถึง  สถานที่รวมตลอด
ถึงยานพาหนะซึ่งจัดไวเพื่อการ
ป ร ะ ก อ บ โ ร ค ศิ ล ป ะ ต า ม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ หรือซึ่งจัด
ไวเพื่อประกอบกิจการอื่นดวย
การผาตัด ฉีดยา หรือฉีดสาร
ใดๆ หรือดวยการใชกรรมวิธีอ่ืน
ซึ่ ง เ ป น ก ร ร ม วิ ธี ข อ ง ก า ร
ประกอบโรคศิลปะ ทั้ง น้ี โดย
กระทํา เปนปกติธุระไมวาจะ
ไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม 
แตไมรวมถึงสถานที่ขายยาตาม
กฎหมายวาดวยการ ขายยาซึ่ง
ประกอบ ธุ รกิ จการขายยา
โดยเฉพาะ 

 
 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๑๔) การประกอบกิจการ
หองปฏิบัติการทางการแพทย 
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร 
หรือ สิ่งแวดลอม 
 
 
 
(๑๕)การสักผิวหนัง การเจาะหู
หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
 
( ๑ ๖ ) ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
ใหบรกิารเลี้ยงและดูแลเดก็ท่ีบาน 
 
 
 
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(๑) การปนดาย การกรอดาย 
การทอผาดวยเครื่องจักร หรือ
การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕กี่
ขึ้นไป 
 
(๒) การสะสมปอปาน ฝายหรือ
นุน 
 
(๓) การปนฝาย หรือนุน ดวย
เครื่องจักร 
 
(๔) การทอเสื่อกระสอบ พรม  
หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร 
 
 
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักร
ตั้งแต ๕เครื่องขึ้นไป 
 
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบน
สิ่งทออ่ืน ๆ 

หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการใหบริการเก่ียวกับหอง
ปฏิบัติ (lab) ทั้งทางดานการแพทย การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม เชน หองปฏิบัติการตรวจ
วิ เคราะห เลื อด ปสสาวะ น้ํ า เสี ย  สาร เคมี  หรือ
หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมดวย เวนแตการบริการท่ีมี
อยูในสถานพยาบาล 
 
หมายถึงสถานที่ประกอบการที่ใหบริการสักผิวหนัง การ
เจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่นๆ 
 
หมายถึง การประกอบกิจการที่ใหบริการสงพนักงานไป
เลี้ยงและดูแลเดก็ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน ๖ ปที่บาน
ของผูรับบริการ ทั้งนี้ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมี
สถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยู
ดวยหรือไมก็ตาม 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการกรอดาย การทอผา โดยใช
เครื่องจักร หรือก่ีกระตุกตั้งแต ๕กี่ขึ้นไป 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่เก็บสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน 
 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ ทําการปนฝายหรือนุน โดยใช
เครื่องจักร 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่ง
ทออื่นๆ เชน แห อวน เปนตน ท้ังนี้ตองทําโดยใช
เครื่องจักร 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการเย็บผาทุกชนิดดวยจักรเย็บผา
ตั้งแต ๕เครื่องข้ึนไป 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการพิมพสีหรือลวดลายบนผา
หรือสิ่งทออื่นๆ เชน เสื่อ พรม กระสอบ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องจักร ดูขอ ๓(๑๗) 
 
 
 
 
เครื่องจักร ดูขอ ๓ (๑๗) 
 
 
เครื่องจักร ดูขอ ๓ (๑๗) 
 
 
เครื่องจักร ดูขอ ๓ (๑๗) 
 
 
 
เครื่องจักร ดูขอ ๓ (๑๗) 
 
 
เครื่องจักร ดูขอ ๓ (๑๗) 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๗) การซัก การอบ การรีด การ
อัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
 
(๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่ง
ทออ่ืนๆ 
 
 
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหินทราย  
ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือ
ผลิตภัณฑดินเผา 
 
 
(๒) การระเบิด การโม การปนหิน
ดวยเครื่องจักร 
 
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 
 
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต 
หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 
 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย  
หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง 
 
 
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการ
ประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ 
 
(๗) การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร  
ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน 

หมายถึง  สถานที่ที่ทําการซักผา อบผา รีดผา หรืออัด
กลีบผา โดยการใชเครื่องจักร 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการยอมหรือ กัดสีผาหรือสิ่งทอ
อ่ืนๆ รวมทั้งการฟอกสี ฟอกขาว เขน การฟอกผายีนส 
เปนตน 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตภาชนะหรือผลิตภัณฑ
ประเภทดินเผาทุกชนิด เชน ถวย จาน ชาม กระถาง 
ตุกตาที่ทําดวยดินเผา หรือเซรามิก เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการระเบิดหิน หรือทําการโมหรือ
ปนหิน โดยใชเครื่องจักร 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําสิ่งของเครื่องใชท่ีทําดวยซีเมนต
หรือวัตถุที่คลายคลึง เชน ปูนปาสเตอร ปูนซีเมนตขาว 
เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่เก็บสะสม ซีเมนต หิน ทราย หรือ
วัตถุที่คลายคลึง เชน ดินลูกรัง กรวด เปนตน รวมทั้ง
สถานท่ี ทําการผสมคอนกรีตที่พรอมเทลงแบบ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการเจียระไนเพชร หรือ พลอย 
หรือหิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง เชน มรกต 
หยก เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการเลื่อย ตัดหินหรือประดิษฐหิน
เปนส่ิงของใชตางๆ 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการผลิตชอลค  ปูนปาสเตอร  
ปูนขาว  ดินสอพอง หรือทําการเผาหินปูน 
 

เครื่องจักร ดูขอ ๓(๑๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องจักร ดูขอ ๓ (๑๗) 
 
 
 
เครื่องจักร ดูขอ ๓ (๑๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รานจําหนายผลิตภัณฑ
หินไมเขาขาย 
 
 
 

 
 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใย
หินเปนสวนประกอบ หรือสวนผสม 
เชน ผาเบรคผาครัช    กระเบื้องมุง
หลังคา กระเบื้องยางฝาเพดาน ทอน้ํา 
เปนตน 
 
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
 
 
 
(๑๐)การผลิตกระดาษทราย 
 
 
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑ
จาก ใยแกว 
 
๑๒.กิจการที่เกี่ยวกับปโตเลี่ยม  ถาน
หินสารเคมี 
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การ
ขนสง กรด ดาง สารออกซิไดส หรือ
สารตัวทําละลาย 
 
 
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การ
ขนสงกาซ 
 
 
 
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสมการ
ขนสงน้ํามันปโตเลี่ยม หรือผลิตภัณฑป
โตเลี่ยมตางๆ 
 
 
(๔) การผลิต การสะสม การขนสง  
ถานหิน ถานโคก 

หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปน
สวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรคผาครัช 
กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา 
สายพาน หินเจียระไน ปะเก็น เปนตน 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตกระจกทําชนิดตาง ๆ
หรือผลิตภัณฑแกว เชน กระจกเงา กระจกหนาตาง 
ถวย แกว จาน ขวด เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตกระดาษทรายทุก
ชนิด 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตใยแกว (fiber glass)
หรือผลิตภัณฑจากใยแกว เชน หลงัคารถ รถยนต ถัง
น้ําไฟเบอร เปนตน 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ หรือเก็บสะสม
สารเคมีประเภทกรด ดาง สารออกซิไดสหรือสารตัว
ทําละลายทุกชนิดรวมทั้ง การขนสง สารเคมีดังกลาว
ดวย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ หรือเก็บสะสม
ก า ซ  ซึ่ ง ห ม า ย ร ว ม ถึ ง  อ อ ก ซิ เ จ น เ ห ล ว  
ไนโตรเจนเหลว หรือกาซในสถานะของเหลวอื่น 
รวมท้ังการขนสงกาซดวย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิต กล่ัน หรือเก็บสะสม
น้ํามันปโตเลี่ยมหรือผลิตภัณฑปโตเลี่ยมตางๆ เชน 
ยาง แอสฟล น้ํามันเตา เปนตน รวมทั้งการขนสง
น้ํามันปโตเลี่ยม หรือผลิตภัณฑปโตเลี่ยมนั้นๆ ดวย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิต หรือเก็บสะสม ถาน
หิน หรือถานโคก รวมทั้งการขนสงถานหินหรือถาน
โคกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีของผูประกอบ
กิ จ ก า ร ข น ส ง เ ป น
ก า ร ค า ต อ ง ข อ
ใ บ อ นุ ญ า ต ต อ เ จ า
พนักงานทองถิ่นของ
เขตทองถิ่นที่บริษัทนั้น
ตั้งอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗(๑) 
 
 
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวย
ยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด 
เบเกอรไลทหรือวัตถุคลายคลึง 
 
 
(๗) การโม  การบดชัน 
 
(๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 
 
 
(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย 
หรือฟลมภาพยนตร 
 
(๑๐) การเคลือบ การชุบ  วัตถุดวย
พลาสติก  เซลลูลอยด เบเกอรไลท 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 
 
(๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด 
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 
 
 
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมี
ดับเพลิง 
 
 
(๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแหง 
 
 
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสง
ดอกไม  เพลิงหรือสารเคมี อันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

หมายถึง  สถานที่ที่ทําการประดิษฐสิ่งของยกเวนกรณี
การประกอบการเคาะพนสียานยนต 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการประดิษฐสิ่ งของ หรือ
เครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบ
เกอรไลท เชนรองเทา ยางรถ ภาชนะพลาสติก ฟลม 
อุปกรณเครื่องครัว เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการโมหรือบดชัน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตสีน้ํามัน หรือน้ํามันท่ีใช
ผสมสี เชน น้ํามันสน ทินเนอร เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการเคลือบ ชุบ วัตถุตางๆ หรือ
ฟลมภาพยนตร 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการเคลือบ ชุบ วัตถุตางๆ ท้ังที่
เปนโลหะและอโลหะดวยพลาสติกเซลลูลอยด เบเกอร
ไลท หรือวัตถุที่คลายคลึงเชน ชั้นวางภาชนะ (เหล็ก
เคลือบพลาสติก)สายไฟฟา เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ ทําการผลิต พลาสติก หรือ
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง เชน เม็ด
พลาสติก เปนตน 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการผลิต บรรจุสารเคมีสําหรับ
ดับเพลิงทุกชนิด เชน กรด-โซดา โฟมเคมี กาซ
คารบอนไดออกไซด ผงเคมีแหง เฮลอน เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ ทําการผลิตน้ําแข็งแหง หรือ
คารบอนไดออกไซดในสภาวะที่เปนของแข็ง 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิต เก็บสะสมดอกไมเพลิง  
พลุ หรือสารเคมี อันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง เชน ดินปะสิว กํามะถัน เปนตน รวมทั้ง
การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีดังกลาว 

 
 
 
-เ บ เ ก อ ร ไ ล ท  คื อ 
พลาสติกทนความรอน
เชน ดามตะหลิว หูจับ
ของภาชนะ เปนตน 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๑๕)การผลิตเชลแล็กหรือสาร
เคลือบเงา 
 
(๑๖) การผลิต การบรรจุการ
สะสม การขนสงสารกําจัด
ศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การ
สะสมกาว 
 
 
๑๓. กิจการอื่นๆ 
(๑) การพิมพหนังสือหรือ
สิ่ ง พิ ม พ อื่ น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
เดียวกัน ดวยเครื่องจักร 
 
 
(๒) การผลิต การซอมเครื่อง
อีเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา  
อุปกรณ อุปกรณอี เลคโทร
นิคส อุปกรณไฟฟา 
 
(๓) การผลิตเทียน เทียนไข  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว
หรือการถายเอกสาร 
 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของ
ที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 
 
 
 
(๖) การประกอบกิจการโกดัง
สินคา 

หมายถึง สถานที่ท่ีทําการผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบ
เงา เชน แลกเกอร ยูริเทน วานิช เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ เก็บสะสม สาร
กําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรคทุกชนิด เชนยากันยุง 
สารเคมีฉีดฆาแมลงวัน เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ เก็บสะสมกาวทุก
ชนิด  เชน  กาวยาง กาวแป ง  กาวหนั งสัตว  กาว
วิทยาศาสตร เปนตน 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการพิมพหนังสือ สิ่งพิมพอื่นๆ 
โดยใชเครื่องจักร เชน หนังสือพิมพ แผนพับ แผน
โฆษณา โปสเตอร  และหมายรวมถึงการพิมพดวย
คอมพิวเตอรดวย 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการผลิต หรือซอมแซมเครื่อง
อีเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา หรือ อุปกรณน้ันๆ เชน 
เครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร โทรทัศน วิทยุ ตูเย็น 
เตารดี เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง เชน ขี้ผึ้ง ไขสัตว แวกซแข็ง เปนตน 
 
หมายถึง  สถานท่ีที่ทําการพิมพแบบ พิมพเขียว หรือ
การถายเอกสารดวยเครื่องถาย 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีเก็บสะสมวัตถุหรือสิ่งของเกาที่ชํารุด 
ที่ใชแลว หรือเหลือใช ซึ่งหมายถึงการคาขายของเกาที่
เหลือทิ้ง เชน เศษเหล็ก ขวดแกวหนังสือพิมพเกา กลอง
กระดาษ เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีหรือโกดังเก็บสินคาตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีรานขายรถยนตเกา 
ของเกา ของโบราณ ที่มีคา
ไมเขาขายกิจการนี้ 
 
 
 

 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุ
ภัณฑที่ใชแลว 
 
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 
 
 
 
(๙) การกอสราง 
 
 
 
 
 
 
(10)  กิจการทาเทียบเรือประมง 
สะพานปลา หรือแพปลา 

หมายถึง  สถานที่ที่ทําการลางขวด หรือภาชนะหรือ
บรรจุภัณฑที่ใชแลว  เพื่อนําไปใชใหม 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการพิมพสีลงบนวัตถุตางๆ ที่
มิใชสิ่งทอ เชน ขวด เครื่องประดับ กลองกระดาษ
กลองพลาสติก เปนตน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการกอสรางไมวาจะเปน
การสรางตึก อาคาร สะพาน หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ 
รวมทั้งการตอเตมิอาคารดวย 

 
 
 
 
 
 
 
- การขอใบอนุญาตตอง
ขออนุญาตทุกสถานที่ ท่ี
ทําการกอสราง  โดยตอง
ข อ ต อ เ จ า พ นั ก ง า น
ทองถ่ินในเขตทองถิ่นท่ี
สถานที่กอสรางนั้นตั้งอยู 

 

 

 

 

 


