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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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หลักการ 

 
  ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ บังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 
 
 
 

เหตุผล 
 

 เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุม
ภายในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ให้กระท าได้โดย 
การตราเป็นเทศบัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9 ในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๑๓) พ .ศ . ๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ    
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่างทอง  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการ  
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9” 

 ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาแล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

 ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานเทศบาลที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “สถานที่ประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ 
 “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซ่ึง 

รับผิดชอบด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
 “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่มีกระบวนการผลิต หรือ

กรรมวิธี การผลิต กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หรือกิจการเกี่ยวกับการบริการ ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท า
ให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
มลพิษทางอากาศ ทางน้ าทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า     
เป็นต้น 
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 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งก่อสร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลหรือ
มีกลิ่นเหม็น 

 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถ ุ 
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือ
ที่อ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรมการเกษตร                
การผลิตหรือให้บริการใด ๆ เพ่ือหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

 “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้าง
สุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพ่ือสุขภาพ และการใช้น้ าเพ่ือสุขภาพ โดยอาจมีบริการ
เสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาบ าบัดและการควบคุมอาหาร 
โยคะและการท าสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ หรือไม่   
ก็ได้ ทั้งนี้บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ  
ทางการแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

 ข้อ ๕  ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขต
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 ๕.๑  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
   (๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
   (๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
   (๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านอง

เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี ้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

 ๕.๒  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ 
    (๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ

การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ สะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
   (๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
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   (๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหารการเร่ขาย และการขายในตลาด 

   (๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขา
สัตว์ หนังสัตว์ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

   (๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการกระท า
อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

   (๘) การสะสมหรือล้างครั่ง 
 ๕.๓  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
   (๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
   (๒) การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว 

ซีอ๊ิว หอยดองหรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 
   (๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
   (๕) การนึ่ง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช  

ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๖) การเคี่ยวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่

จ าหน่ายอาหารการเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๗) ผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
   (๘) การผลิตแบะแซ 
   (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
   (๑๐) การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
   (๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๑๒) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุ

กระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
   (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
   (๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู 
   (๑๖) การค่ัวกาแฟ 
   (๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
   (๑๘) การผลิตผงชูรส 
   (๑๙) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
   (๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
   (๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
   (๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
   (๒๕) การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือ 

การบริโภคในครัวเรือน 
   (๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป 
 ๕.๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
   (๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
   (๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่าง ๆ 
   (๓) การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
   (๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ 
 ๕.๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๑) การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
   (๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันหรือด้วย 

เครื่องจักร 
   (๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
   (๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
   (๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
   (๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 
 ๕.๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   (๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
   (๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ๕.๖(๑) 
   (๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การต ีการตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ

ด้วยเครื่องจักรหรือกา๊ซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑) 
   (๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ

อ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑) 
   (๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน  

๕.๖ (๑) 
   (๖) การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
 ๕.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 
 



- ๕- 
 

   (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
ดังกล่าวด้วย 

   (๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
   (๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
   (๖) การปะ การเชื่อมยาง 
   (๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
 ๕.๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
   (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๒) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว หรือการตัด

ไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร

เคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
   (๔) การอบไม้ 
   (๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
   (๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
   (๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
   (๘) การเผาถา่น หรือการสะสมถ่าน 
 ๕.๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๑) การสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาล 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๕.๙ (๑) หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการใน ๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
   (๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ

อ่ืนในท านองเดียวกัน 
   (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ

การแสดง อ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่

เป็นการให้บริการใน ๕.๙ (๑) 
   (๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นใน 

ท านองเดียวกัน 
   (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 
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   (๑๑ ) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนั ก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 
๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์ 
   (๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
   (๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
   (๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
   (๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ 
 ๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก

ตั้งแต ่๕ กี่ข้ึนไป 
   (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
   (๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
   (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
   (๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
   (๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
 ๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
   (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมเช่น ผ้า

เบรก ผ้าคลัทช์กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 
   (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
   (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
 ๕.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
   (๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัว 

ท าละลาย 
   (๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
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     (๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

   (๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๕.๗ (๑) 
   (๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์

ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๗) การโม่ การบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
   (๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถดุ้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่ 

คล้ายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
   (๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหะน าโรค 
   (๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
 ๕.๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 
   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
   (๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
   (๙) การก่อสร้าง 
   (๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

 ข้อ ๖  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็น
โรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี 
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หมวด ๒ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และสุขาภิบาล 

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

 ข้อ ๗  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                   
ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานให้เป็ นไปตามประกาศของเทศบาลต าบล                 
ไผ่ด าพัฒนาเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุร าคาญ  โดยค านึงถึงลักษณะและประเภท
ของการประกอบกิจการ 

 ข้อ ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่าง
เพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้า
ปกติขัดข้อง 

 (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 (๓) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ าทุกวัน 

 ข้อ ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๑๐  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
 (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท     

มูลฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
 (๒) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ด าเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ข้อ ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยสถาน
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
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 ข้อ ๑๓  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยปลอดภัย เป็นสัดส่วน 
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

 
หมวด ๓ 

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

 ข้อ ๑๔  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างาน และปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
 (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อ
ครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน     
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

 (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
หมวด ๔ 

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

 ข้อ ๑๖. สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือนมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง
ด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ  หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งเพ่ือควบคุมและป้องกันสุขภาพและอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๑๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามเทศ
บัญญัตินี้จะต้องปฏิบัติ รวมทั้งจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการนั้นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลที่จะมีรางระบายน้ ารับน้ าโสโครกได้อย่างเหมาะสมตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (๒)  ต้องจัดท ารางระบายน้ า หรือบ่อรับน ้าโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึม ไม่รั่วระบาย
น้ าได้สะดวก 

 (๓)  การระบายน้ าต้องไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือผู้อาศัย 
ใกล้เคียง 

 (๔)  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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   (๕)  เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนด้วยวัตถุถาวรเพ่ือ
ป้องกันมิให้น้ าซึมรั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ าโสโครกหรือท าการก าจัดน้ าโสโครก ไขมันให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ า เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสียความกระเทือน ฝุ่นละออง 
เขม่า เถ้า หรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (๖) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ 
 (๗) จัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น 
 (๘) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจ านวนเพียงพอและจัดสถานที่

มิให้เป็นที่อาศัยของสัตว์น าโรค 
 (๙) จัดให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จ านวนเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการอยู่ใน

สถานที่นั้น และต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม รวมทั้งการก าจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล               
ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (๑๐ ) สถานที่ เลี้ยงสัตว์ที่ขังและที่ปล่อยสัตว์  กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้
สุขลักษณะ 

 (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่งสินค้า ตามที่     
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 ข้อ ๑๘  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตาม               
เทศบัญญัตินี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอถ้า
วัตถุดิบแห่งกิจการนั้นจักใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้น ให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะน าโรค 

 (๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล มิให้เป็นที่
เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะน าโรคได้ และมีการก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

 (๓) ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต หากจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

 (๔) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้าไปในอาคาร
หรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขค าสั่ง     
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ และประกาศก าหนดของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
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หมวด ๕ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะท่ีเป็นการค้า 
----------------------------------------------------------------------- 

 ข้อ ๑๙  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนิน
กิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตเทศบาลต าบลวังตะกอเว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๐  ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องมีการควบคุมตามเทศ
บัญญัตินี้ในลักษณะที่เป็นการค้า ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ อภ.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาประกาศก าหนด 

 ข้อ ๒๑  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ อภ.๒ 

 ข้อ ๒๒  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศ
บัญญัตินี้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับหรือ
ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธ์ 

 ข้อ ๒๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขโดยระบุไว้ในใบอนุญาต  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน 

 ข้อ ๒๔  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า          
ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้ส าหรับกิจการค้าประเภทเดียว           
และส าหรับสถานที่แห่งเดียว ถ้าประกอบกิจการค้าซึ่งก าหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่
เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว  ประเภทอ่ืนให้เก็บ                
เพียงกึ่งอัตรา 

 ข้อ ๒๕  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 ข้อ ๒๖ การต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๓ ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องช าระ
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 ข้อ ๒๗  ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย                  
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ ๒๘  เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกกิจการต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๔ 

 



- 12 - 
 

 ข้อ ๒๙  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ อภ.๔ 

 ข้อ ๓๐  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๔ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการ     
สูญหายถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
 (๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

 ข้อ ๓๑  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ อภ.๒ โดยประทับตราสีแดง ค าว่า “ใบแทน” 
ก ากับไว้ด้วยและให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

 (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
 (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด   

ในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที ่ปีของใบแทนใบอนุญาต 

 ข้อ ๓๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งก าหนดให้เป็นกิจการ    
ที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะ   
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับค าสั่ง
ไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลา      
ที่สมควร ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันในกรณีที่ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             
ซึ่งก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ รายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและ
มีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

 ข้อ ๓๓  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 
----------------- 

 ข้อ ๓๔  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ข้อ ๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ข้อ ๓๖  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๑๙ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 
********************** 

ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ปี) 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
6. 
7. 
8 
 

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
1.1  การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 
      ก.  จ านวน ไม่เกิน  20  ตัว 
      ข.  จ านวน  ตั้งแต่  21  ตัว ไม่เกิน  40  ตัว 
      ค.  จ านวน  ตั้งแต่  41  ตัว  ขึ้นไป 
1.2  การเลี้ยงสุกร 
      ก.  จ านวน ไม่เกิน  20  ตัว 
      ข.  จ านวน  ตั้งแต่  21  ตัว ไม่เกิน  50  ตัว 
      ค.  จ านวน  ตั้งแต่  51  ตัว  ขึ้นไป 
1.3  การเลี้ยงไก่  เป็ด  ห่าน  นก 
      ก.  จ านวน ไม่เกิน  500  ตัว 
      ข.  จ านวน  ตั้งแต่  501  ตัว ไม่เกิน  1,000  ตัว 
      ค.  จ านวน  ตั้งแต่  1,001  ตัว  ขึ้นไป 
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 
      ก.  จ านวน ไม่เกิน  20  ตัว 
      ข.  จ านวน  ตั้งแต่  21  ตัว ไม่เกิน  40  ตัว 
      ค.  จ านวน  ตั้งแต่  41  ตัว  ขึ้นไป 
การประกอบกิจการ เลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใด อันมีลักษณะท านอง 
เดียวกัน เพ่ือประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการ 
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
  
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
      ก.  การฆ่า  ห่าน  เป็ด  ไก่  วันละไม่เกิน  30  ตัว 
      ข.  การฆ่า  ห่าน  เป็ด  ไก่  วันละ  31  ตัว ขึ้นไป 
การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์  ที่ยังมิได้แปรรูป 
การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่ 
จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
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ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ปี) 

9. 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 

11. 
 
 

12. 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
16. 

 
 
 
 

17. 
 
 
 
 

18. 
 
 

19. 

การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ 
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ 
      ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง  5  แรงม้า ขึ้นไป 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังต่ ากว่า  5  แรงม้า ขึ้นไป 
      ค.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
การผลิต การโม่ การป่น การผสม การบด การบรรจุ การสะสม หรือการกระท า 
อ่ืนใดต่อสัตว์ หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
      ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง  5  แรงม้า ขึ้นไป 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังเกิน  1  แรงม้า แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 
      ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  1  แรงม้าลงมา 
การสะสม หรือการล้างคลั่ง 
  
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร น้ า เครื่องดื่ม 
การผลิตเนย เนยเทียม 
การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว  
ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
การผลิต การหมัก สะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือการ 
บริโภคในครัวเรือน 
การนึ่ง การเคี่ยว การต้ม การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ 
การบริโภคในครัวเรือน 
      ก.  วันหนึ่งไม่เกิน  100  เข่ง หรือ  500  ตัว 
      ข.  วันหนึ่งตั้งแต่   100  เข่ง หรือ  500  ตัว ขึ้นไป 
การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่ 
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือการบริโภคใน 
ครัวเรือน 
      ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
การผลิตเส้นหมี่ เส้นขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี๋ยวอี๋ 
      ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
การผลิตแบะแซ 
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ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ปี) 

20. 
 
 

21. 
 
 

22. 
 

23. 
 
 
 
 

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

 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

 
37. 

 
 

38. 

การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
      ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
      ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อ 
บริโภคในครัวเรือน 
การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวด
หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
      ก.  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  3  แรงม้า 
      ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  3  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  10  แรงม้า 
      ค.  โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่  10  แรงม้า ขึ้นไป 
ผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาลทราย 
การผลิต  ผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ าส้มสายชู 
การค่ัวกาแฟ 
การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
การผลิตผงชูรส 
การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค 
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือการ 
บริโภคในครัวเรือน 
การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  
การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
การผลิตบะหมี่ มะกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือการบริโภค 
ในครัวเรือน 
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  5  แรงม้า ขึ้นไป 
  
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
การผลิต การโม่ การผสม การบด การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
      ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  5  แรงม้า ขึ้นไป 
      ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  1  แรงม้า ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 
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ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ปี) 

39. 
40. 
41. 
42. 

 
 

43. 
 
 

44. 
45. 
46. 

 
 
 

47. 
 
 

48. 
49. 

 
 

50. 
51. 

 
 
 

 
52. 

 
 

53. 
 

54. 

การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่างๆ 
การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
การผลิตสบู่ ผลซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ 
  
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
      ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
      ก.  ขนาดเครื่องจักรตั้งแต่  8-15  แรงม้า 
      ข.  ขนาดเครื่องจักรเกินกว่า  15  แรงม้า แต่ไม่เกิน  40  แรงม้า 
      ค.  ขนาดเครื่องจักรเกินกว่า  40  แรงม้า ขึ้นไป 
การผลิตยาสูบ 
      ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
การผลิต การสะสมปุ๋ย 
      ก.  ปุ๋ยตั้งแต่  3  ตัน  แต่ไม่เกิน  10  ตัน (1,000 ก.ก) 
      ข.  ปุ๋ยตั้งแต่  10  ตัน ขึ้นไป 
การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 
      ก.  สะสมมันส าปะหลัง ตั้งแต่  5  ตัน แต่ไม่เกิน  10  ตัน 
      ข.  สะสมมันส าปะหลังตั้งแต่  10  ตัน ขึ้นไป 
 
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
      ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในล าดับที่ 52 
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วย 
เครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในล าดับที่ 52 
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ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ปี) 

55. 
 

56. 
57. 

 
 

58. 
59. 

 
60. 

 
 

61. 
62. 
63. 
64. 

 
 

65. 
66. 

 
 
 
 

67. 
 
 
 
 

68. 
69. 
70. 

การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการในล าดับที่ 52 
การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการในล าดับที่ 52 
การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือล้างแร่ 
  
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วน 
ประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
      ก.  จักรยานยนต์ 
      ข.  รถยนต์ 
การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
การผลิต การซ่อม การซ่อมแบตเตอรี่ 
การปะ การเชื่อมยาง 
การอัดผ้าเบรค ผ้าครัช 
  
กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
การผลิตไม้ขีดไฟ 
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว หรือการตัดไม้ 
ด้วยเครื่องจักร 
      ก.  เครื่องจักรที่มีก าลังไม่เกิน  5  แรงม้า  
      ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  5 - 25  แรงม้า 
      ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  25  แรงม้า ขึ้นไป 
การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี 
หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
      ก.  เครื่องจักรที่มีก าลังไม่เกิน  1  แรงม้า 
      ข.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  1  แรงม้า  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 
      ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 
การอบไม้ 
การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
การผลิตกระดาษต่างๆ 
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ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ปี) 

71. 
 
 
 

72. 
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74. 
75. 
76. 

 
 
 
 

77. 
78. 

 
79. 

 
 

80. 
 

81. 
 
 

83. 
84. 
85. 

 
 

การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
      ก.  เครื่องจักรที่มีก าลังไม่เกิน  1  แรงม้า  
      ข.  เครือ่งจักรที่มีก าลัง  1  แรงม้า  ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 
      ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  5  แรงม้า ขึ้นไป 
การเผาถ่าน หรืการสะสมถ่าน 
      ก.  ตั้งแต่     10  กระสอบ  ถึง   20  กระสอบ 
      ข.  เกินกว่า  20  กระสอบ  ถึง   40  กระสอบ 
      ค.  เกินกว่า  40  กระสอบ  ขึ้นไป 
  
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
การประกอบกิจการสถานที่อาบ อบไอน้ า อบสมุนไพร 
การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืน 
ในท านองเดียวกัน 
      ก.  ห้องแบ่งเช่า    1 - 10  ห้อง 
      ข.  ห้องแบ่งเช่า  11 - 20  ห้อง 
      ค.  ห้องแบ่งเช่า 
การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการ 
แสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นๆ ในท านอง 
เดียวกัน 
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฏหมาย 
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้ 
บริการใน 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
การประกอบกิจการห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
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ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ปี) 

 
86. 

 
 

87. 
88. 
89. 
90. 

 
 
 

91. 
92. 
93. 

 
 

94. 
 
 

95. 
96. 
97. 

 
 

98. 
99. 
100 
101. 

 
102. 
103 
104 

 
 

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
      ก.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่  5  กี่ ขึ้นไป 
      ข.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 
การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 
การปั่นฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่  5  เครื่อง ขึ้นไป 
      ก.  เครื่องจักรตั้งแต่    5 - 10  เครื่อง 
      ข.  เครื่องจักรตั้งแต่  11 - 20  เครื่อง 
      ค.  เครื่องจักรตั้งแต่  21  เครื่อง ขึ้นไป 
การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ  
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
  
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      ก.  เกินกว่า  1,000  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  5,000  ก.ก.  (5  ตัน) 
      ข.  เกินกว่า  5,000  ก.ก. ขึ้นไป ( 5 ตัน) 
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ  
การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรค 
ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 
การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
การผลิตกระดาษทราย 
การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
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ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ปี) 

 
105. 
106 

 
 

107. 
 
 
 

108. 
109. 

 
 

110. 
 

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

 
119. 
120. 

 
 

121. 
 

122. 
 
 
 

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี 
การผลิต การบรรจุ การผสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือสารตัวท าละลาย 
การผลิต การบรรจุ การผสม การขนส่งก๊าซ 
      ก.  การบรรจุแก๊สและสะสมแก๊ส 
      ข.  ปั้มแก๊ส 
การผลิต การกลั่น การผสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม 
ต่างๆ 
      ก.  การขายรายย่อย  (ปั้มหลอด) 
      ข.  การตั้งเป็นปั้มน้ ามัน (ปั้มหัวจ่าย) 
การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
การพ่นสี ยกเว้นกิจการในล าดับที่ 58 
      ก.  การพ่นสีรถ 
      ข.  การพ่นสีของอื่นนอกจากรถยนต์ 
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
การโม่ การบดชัน 
การผลิตสี น้ ามันผสมสี 
การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ 
การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรืวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ 
ผลิตดอกไม้เพลิง 
การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหนะน าโรค 
      ก.  ไม่เกิน  2,000  ลิตร 
      ข.  ตั้งแต่  2,000  ลิตร ขึ้นไป 
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
กิจการอื่นๆ  
การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
      ก.  เครื่องจักรที่มีก าลังไม่เกิน  1  แรงม้า  
      ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า  1  แรงม้า แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 
      ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  5  แรงม้า ขึ้นไป 
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ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ปี) 

123. 
 

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

 

การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์  
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
การก่อสร้าง 
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แบบ อภ.๑ 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

ค าขอเลขที่ ................/..............     เขียนที ่......................................................................... 
(เจ้าหน้าที่กรอก )     วันที่ ................. เดือน .................................... พ.ศ. ................. 
 
  1. ข้าพเจ้า ......................................................................... อายุ ................. ปี  สัญชาติ ...................... 
โดย .................................................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม ................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่เลขที่ ...................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ........................................... 
แขวง/ต าบล .............................................. เขต/อ าเภอ ................................................... จังหวัด ....................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................... ผู้ขออนุญาต 

  2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ  มาด้วยแล้วนี้ 
    ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ) 
    ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาต 
  ตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
    ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  คือ 
    1) ................................................................................................................ 

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

   ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงประการ 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 



(ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามล าดับ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

ลงชื่อ 
(                                     ) 

 
 
ความเห็นของปลัดเทศบาล 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................... ........................................................................................................  

ลงชื่อ 
(                                     ) 

 
 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
วันที่................/................/...................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ อภ.๒ 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่.....................เลขท่ี...................ปี...................... 
   
 อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ.................................................................อายุ.................... ..ป ี
สัญชาติ.....................เลขประจ าตัวประชาชน............................................................อยู่บ้าน / ส านักงานเลขที่ 
.....................................................ตรอก / ซอย ...............................................ถนน........... ................................. 
หมู่ที่.............................................. ต าบล / แขวง .........................................อ าเภอ / เขต ................................ 
จังหวัด...................................โทรศัพท์......................... ..................โทรสาร.......................................................... 
 ข้อ 1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ...................................................................  
ล าดับที่.....................ค่าธรรมเนียม.................................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่.................. 
ลงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ.............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า........................ ................ 
...................................พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักร.......................แรงม้า 
จ านวนคนงาน...............................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่..........................หมู่ที่..................ต าบล......... .................... 
อ าเภอ.................................จงัหวัด...............................รหัสไปรษณีย์....................  
โทรศัพท์.............................................. 
โทรสาร................................................. 
 ข้อ 2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน.....................พ.ศ....................... 
 
   ออกให้ ณ วันที่......................เดือน.............................พ.ศ.........................  
 

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

 
 
 
 
 



แบบ อภ. ๓ 
 

แบบค าขอด าเนินการอ่ืน 
 

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

ค าขอเลขที่ ................/..............     เขียนที ่.................................................... 
(เจ้าหน้าที่กรอก )    วันที่ .................. เดือน ................................................ พ.ศ. ................. 
 
  1. ข้าพเจ้า ........................................................................ อายุ ................. ปี  สัญชาติ ....................... 
โดย .................................................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม ................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่เลขที่ ...................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ........................................... 
แขวง/ต าบล .............................................. เขต/อ าเภอ ................................................... จังหวัด ....................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................... ผู้ขออนุญาต 
  2. มีความประสงค์ ................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
  3. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ  มาด้วย (ถ้ามี) 
   3.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงประการ 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

 

 

 



(ด้านหลังค าขอด าเนินการอื่น) 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามล าดับ 
................................................................................................................................................................... ........ 
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ลงชื่อ 
(                                     ) 

 
 
ความเห็นของปลัดเทศบาล 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

ลงชื่อ 
(                                     ) 

 
 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
วันที่................/................/...................... 
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บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๑ .กิจการที่ เกี่ ยวกับการ
เลี้ยงสัตว ์
(๑)การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก
สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือ
แมลง 
 
 
 
(2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอา
น้ านม 
 
(3 ) การประกอบกิจการ
เลี้ ย ง รวบรวมสัตว์  หรือ
ธุรกิจ อ่ืน ใด อันมีลักษณ ะ
ท า น อ ง เดี ย ว กั น เ พ่ื อ
ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของกิจการนั้ น 
ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 
 
 
๒.กิจการที่ เกี่ยวกับสัต ว์
และผลิตภัณฑ ์
(๑ ) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นใน
สถานที่จ าหน่ายอาหารการ
เร่ขาย การขายในตลาดและ
ก า ร ฆ่ า เ พ่ื อ บ ริ โ ภ ค ใน
ครัวเรือน 

 
 
หมายถึง  สถานที่ที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น
สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง โดย
มิได้มีการจ ากัดจ านวนว่าต้องมีจ านวนกี่ตัว เช่น 
การ เลี้ ย งโค  ก ระบื อ  ช้ า ง  ม้ า  วั ว  เป็ ด  ไก่ 
นกพิราบ นกแก้ว งู จระเข้ ตั๊กแตน เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่เลี้ยงสัตว์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รีดเอาน้ านม เช่น แพะ โค เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ เลี้ ยงสัตว์หลายชนิดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมจะโดยมีการ
เก็บค่าเข้าชมหรือไม่ก็ตาม เช่น สวนสัตว์พาต้า 
สวนสัตว์สาธารณะ สวนสัตว์ในร้านอาหารเป็น
ต้น ค าว่าธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน
จะรวมสั ตว์ที่ ให้ ประชาชน เข้ าชมหรือ เพ่ื อ
ประโยชน์ของกิจการนั้น เช่น การแสดงละคร
สัตว์การเลี้ยงสุนัขต ารวจเพ่ือฝึก เป็นต้น ซึ่งถ้ามี
การเก็บค่าเข้าชม ก็เป็นการค้า ถ้าไม่เก็บก็ไม่เป็น
การค้า แต่ต้องปฏิบัติ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ ที่ ท าการฆ่ าสัตว์ทุ กชนิ ด  
ยกเว้นการฆ่าสัตว์เพ่ือประกอบเป็นอาหารไว้
จ าหน่ายในร้านอาหารหรือเพ่ือเร่ขาย  หรือเพ่ือ
ขายในตลาดหรือเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 
 
- กรณีการเลี้ยงไว้ดูเล่น หรือเป็นงาน
อดิเรก ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของท้องถิ่นแต่ไม่ต้องขอใบอนุญาต 
-กรณีการเลี้ยงสัตว์ป่าที่ร้านอาหาร
เพ่ือจูงใจให้คนเข้าร้านนั้น ถือว่าเป็น
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้เข้าชม แต่ไม่เป็น
การค้าหรือลักษณะตามที่ท้องถิ่น
ก าหนด ส่วนร้านอาหาร นั้น จะต้อง
เข้มงวดเรื่องการป้องกันการปนเปื้อน
จากการเลี้ยงสัตว์ในร้านอาหารอยู่
แล้วตามบทบัญญัติในหมวด ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แม้ว่าต้องขอใบอนุญาตตาม พรบ . 
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕แล้ว ก็ยังต้อง
ข อ ใบ อ นุ ญ า ต ต า ม  พ ร บ .ก า ร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- ส่วนกรณีการฆ่าสัตว์บนทางเท้า
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้ถือเป็นกรณี
ยกเว้นด้วย 

 
 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยัง
มิได้ฟอก 
 
(๓) การสะสมเขาสัตว์กระดูก
สัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์เอ็นสัตว์ 
ไขสัตว์ 
 
(๕) การต้ม การตาก การเผา 
เปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง 
ยก เว้ น ใน สถาน ที่ จ าห น่ าย 
อาหาร การเร่ขาย และการขาย
ในตลาด 
 
 
 
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย 
กระดูกสัตว์  เขาสัตว์ หนังสัตว์ 
ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ 
 
 
 
(๗ ) การผลิต การโม่  การป่น 
การบด การผสม การบรรจุ การ
สะสม หรือการกระท าอ่ืนใดต่อ
สัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของสัตว์หรือ พืช เพ่ื อ เป็ น
อาหารสัตว์ 
 
(๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง 

หมายถึง  สถานที่ที่ท าการฟอกหรือสะสม
หนังสัตว์ หรือขนสัตว์ หรือการสะสมหนังสัตว์
หรือขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ เก็บหรือสะสมเขาสัตว์
กระดูกสัตว์ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการเคี่ยวหนังสัตว์ทุก
ชนิด เอ็นสัตว์ทุกชนิด หรือไขสัตว์ทุกชนิด 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการต้มหรือตากหรือ
เผาเปลือกหอย เปลือกปูเปลือกกุ้งเพ่ือน าไป
เป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ อ่ื น  เช่ น  เค รื่ อ งป ระดั บ 
ผงซักฟอก เป็นต้น ซึ่งมิใช่การต้มหรือเผา
อาหารทะเลเพ่ือเป็นอาหาร จึงยกเว้นใน
สถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการ
ขายในตลาด 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประดิษฐ์เครื่องใช้ทุกชนิด
หรือผลิตภัณฑ์ อ่ืน ๆ ทุกชนิด  ที่ท าจาก
เปลือกหอย  กระดูกสัตว์ เช่น  เครื่องประดับ
ท าด้วยงาช้าง  เปลือกสัตว์ทะเล หรือเขาหรือ
หนัง หรือหางสัตว์ป่า  ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการฝ่า
ฝืนกฎหมายว่าด้วยการรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตอาหารสัตว์
ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ท าจากสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่ งของสัตว์หรือพืช รวมทั้ ง
สถานที่ผสม หรือบรรจุ หรือเก็บสะสมอาหาร
สัตว์ทุกชนิด 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีใช้เก็บสะสมหรือล้างครั่ง 

 

 
 
 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๓ . กิจการที่ เกี่ยวกับอาหาร 
เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
 
 
(๒) การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง 
น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบู
ดูไตปลา  เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว หอย
ดอง  หรือซอสปรุ งรส อ่ืนๆ 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
(๓ ) การผลิต  การหมัก การ
สะสมปลาร้า  ปลา-เจ่า  กุ้งเจ่า  
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
(๔) การตากเนื้อสัตว์การผลิต
เนื้ อสัตว์ เค็มการเคี่ ยวมันกุ้ ง
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
(๕) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  
การตาก  หรือวิธีอ่ืน ใดในการ
ผลิตอาหารจากสัตว์  พืชยกเว้น
ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การ
เร่ขาย  การขายในตลาดและ
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
(๖ ) การเคี่ยวน้ ามันหมู   การ
ผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  
ห มู ตั้ ง   ย ก เว้ น ใน ส ถ าน ที่
จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  
การขายในตลาด และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตเนยสด เนยแข็ง
เทียม ทุกชนิด 
 
หมายถึง สถานที่ที่ท าการผลิตกะปิ น้ าพริกแกง 
น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู  ไตปลา  
เต้าเจี้ยว ซี อ้ิว หอยดอง อย่างใดอย่างหนึ่ ง  
หรือหลายอย่างรวมกัน ค าว่าซอสปรุงรสอ่ืนๆ 
หมายถึงน้ าปรุงรสชนิดอ่ืนๆ ที่ผ่านขบวนการ
หมักสัตว์หรือพืช เช่น ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตหรือหมัก หรือ
สะสมอาหารประเภท  ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  
อย่างใด อย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างรวมกัน  
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการตากเนื้อสัตว์หรือ
ผลิตเนื้อสัตว์เค็มทุกชนิดรวมทั้งการเคี่ยวมันกุ้ง
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตอาหารจากสัตว์
หรือพืชด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งมิใช่ประเภทอาหารที่
ก าหนดไว้ชัด เจนแล้วในข้อ ๓ (๑ ) – ๓ (๓ ) 
นอกจาก (๙) และ (๑๑) ทั้งนี้ไม่รวมสถานที่
จ าหน่าย การเร่ขาย การขายในตลาด และการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ เคี่ยวน้ ามันหมูหรือผลิต
กุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นใน
สถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
 
- ดูหลักเกณฑ์ข้อ  ๗ 
 
 
- ซอสหมายถึ งเครื่ องปรุ งรสมี
ลักษณะเหลวหรือค่อนข้างข้น ใช้
จิ้มหรือปรุงอาหารเพ่ือให้มีรสชาติดี
ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ดูหลักเกณฑ์ข้อ ๗ 
เรื่องการยกเว้น 
 
 
 
 
 
 
- ดูหลักเกณฑ์ข้อ ๗ 
เรื่องการยกเว้น 

 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๗ ) การผ ลิ ต เส้ น ห มี่  ข น ม จี น  
ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้  วุ้นเส้น 
เกี้ยมอ๋ี 
 
(๘) การผลิตแบะแซ 
 
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  
ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
 
 
 
(๑๐) การประกอบกิจการท าขนม
ปังสดขนมปังแห้ง จันอับขนมเปี๊ยะ 
 
(๑๑) การแกะ การล้าง สัตว์น้ า  ที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
ยก เว้น การผลิ ต เพ่ื อบ ริ โภ ค ใน
ครัวเรือน 
 
(๑๒) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน  
น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง  เครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด
หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
(๑๓ ) การผลิ ต  การแบ่ งบ รรจุ
น้ าตาล 
 
(๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ า
นมวัว 
 
(๑๕ ) การผลิต การแบ่งบรรจุเอ
ท ทิ ล แ อล ก อฮอล์  สุ ร า  เบี ย ร์ 
น้ าส้มสายชู 

หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิต  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  
เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  หรือ เกี้ยมอ๋ี 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีท าการผลิตแบะแซ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตอาหารประเภทบรรจุกระป๋อง 
หรือขวด หรือภาชนะอ่ืนใดที่มีลักษณะที่ เป็น package 
เหมาะต่อการเคลื่อนย้ายและป้องกันการปนเปื้อนได้ระดับ
หนึ่ง เช่น การบรรจุถุงพลาสติก การห่อแผ่นพลาสติก เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตขนมปังสด ขนมปังแห้ง  
จันอับ ขนมเปี๊ยะ ซึ่งครอบคลุมถึงขนมเค็ก คุกกี้ โมจิ ด้วย 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการแกะ  ล้างสัตว์น้ า  เพ่ือส่งต่อ
จ าหน่ายแก่กิจการห้องเย็น  หรือโรงงานผลิตอาหารอ่ืนๆ 
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน หรือ
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ เช่น น้ าผลไม้ทุกชนิด  กาแฟ  น้ าชา  ที่
บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  เช่น  กล่องกระดาษ  
ขวดพลาสติก เป็นต้น 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตน้ าตาลหรือแบ่งบรรจุน้ าตาล  
ซึ่งหมายรวมถึง  น้ าตาลปี๊บ  น้ าตาลทราย  น้ าตาลแดง 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตนมสด  นมข้น  นมผง  ชีส  
นมอัดเม็ด  หรือผลิตภัณฑ์นมอ่ืนๆ 
 
หมายถึง สถานที่ ที่ ท าการผลิตหรือแบ่ งบรรจุ เอททิ ล
แอลกอฮอล์หรือสุราทุกชนิด (ที่ ไม่ผิดกฎหมาย ) หรือ
น้ าส้มสายชูทุกชนิด เช่น น้ าส้มสายชูกลั่นหรือเทียมหรือหมัก 

 

 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๑๖) การค่ัวกาแฟ 
 
(๑ ๗ ) ก า ร ผ ลิ ต ลู ก ชิ้ น ด้ ว ย
เครื่องจักร 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๘) การผลิตผงชูรส 
 
(๑๙) การผลิตน้ ากลั่นน้ าบริโภค 
 
 
 
 
 
(๒๐) การตาก การหมัก การดอง
ผั ก  ผ ล ไม้  ห รื อ พื ช อ ย่ า ง อ่ื น 
ยกเว้นการผลิต เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
(๒๒ ) การผลิต การบรรจุใบชา
แห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
อ่ืนๆ 
 
(๒๓) การผลิตไอศกรีมยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
 
(๒๔) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี  
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึง
กัน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีท าการคั่วเมล็ดกาแฟ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตลูกชิ้นทุก
ชนิด เช่นลูกชิ้นหมู่ วัว ปลา กุ้ง หรืออ่ืนๆ ที่
ผลิตด้วยเครื่องจักร 
 
 
 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีท าการผลิตผงชูรส 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตน้ ากลั่นทุก
ชนิดรวมทั้ งน้ ากลั่นเติมแบตเตอรี่  และ
สถานที่ผลิตน้ าบริโภคบรรจุขวดหรือบริการ
ด้วยระบบท่อ เช่น ระบบน้ าประปาเพ่ือ
บริโภค 
 
หมายถึง  สถานที่ท าการตาก หรือหมักหรือ
ดอง  พืช  ผัก  ผลไม้ทุกชนิด  เพ่ื อส่ ง
จ าหน่ายโดยไม่ครอบคลุมการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง  สถานที่ผลิตหรือบรรจุใบชาแห้ง  
ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ เช่น ขิงผง 
มะตูมผงเห็ดผง เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตไอศกรีมทุกชนิด 
เช่นไอศกรีมรสกะทิ   วานิลา  ไอศกรีม
หลอด  ทั้งท่ีผลิตด้วยเครื่องจักรหรือด้วยมือ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตบะหมี่  มักกะโรนี 
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

- เครื่องจักร (ตาม พรบ. โรงงานฯ) 
หมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วน
หลายชิ้นส าหรับใช้ก่อก าเนิดพลังงาน 
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงานหรือ
ส่งพลังงาน  ทั้งนี้ด้วยก าลังน้ า  ไอน้ า  
ลมก๊าซ  ไฟฟ้า  หรือพลังงานอ่ืน 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันและหมายความรวมถึงเครื่อง
อุปกรณ์ไฟล์วีลปุลเล สายพาน เพลา 
เกียร์ หรือสิ่งอ่ืนที่ท างานสนองกัน 
 
 
 
- ก รณี บ้ า น จั ด ส ร ร ที่ ท า ร ะบ บ
น้ าประปาให้ครัวเรือนในหมู่บ้านไม่
ถือเป็นการค้า ไม่ต้องขออนุญาตแต่
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทั่วไปของ
ท้องถิ่น 

 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๒๕) การประกอบกิจการห้องเย็น
แช่แข็งอาหาร 
 
 
 
 
 
(๒๖) การผลิตน้ าแข็งยกเว้นการ
ผลิต เพ่ือใช้ ในสถานที่ จ าหน่ าย
อาห ารและเพ่ื อการบ ริ โภ ค ใน
ครัวเรือน 
 
 
(๒๗ ) การเก็บ การถนอมอาหาร
ด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ ๕
แรงม้าข้ึนไป 
 
 
 
 
๔.กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง
ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
(๑ ) การผลิตการโม่  การบดการ
ผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 
 
 
(๒ ) การผลิต การบรรจุยาสี ฟัน 
แ ช ม พู  ผ้ า เย็ น  ก ร ะ ด าษ เย็ น 
เครื่องส าอางต่างๆ 
 
 
(๓) การผลิตส าลีผลิตภัณฑ์จากส าลี 

หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบกิจการห้อง
เย็นส าหรับแช่แข็งอาหารซึ่ งหมายถึง
อาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์  โดยมีขั้นตอน
การเก็บอาหารเข้าห้องเย็น และแช่แข็ง
เป็นส าคัญ และมิใช่ส่วนหนึ่งของโรงฆ่า
สัตว์ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่หรือโรงผลิตน้ าแข็ง 
ทั้งเป็นน้ าแข็งก้อนใหญ่ และน้ าแข็งหลอด 
โดยไม่นับรวมการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่จัดไว้เพ่ือเก็บหรือ
ถนอมอาหารจะโดยวิธีการแช่เย็น (แต่ไม่
ถึงกับแช่แข็ง) การอบให้แห้งหรือวิธีการ
อ่ืนที่มีการใช้เครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ ๕
แรงม้าข้ึนไป 
 
 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิต โม่ บด ผสม หรือ
บรรจุ ย าทุ กชนิ ดด้ วย เครื่ อ งจั ก ร ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งยาโบราณ ยาแผนปัจจุบัน 
หรือยาแผนไทย 
 
หมายถึง  สถานที่ ที่ ผลิต   หรือบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ประเภทยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น  
กระดาษ เย็ น   (บ รรจุ ซองห รือขวด )  
รวมทั้งเครื่องส าอางด้วย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าส าลี หรือผลิตภัณฑ์
จากส าลีเช่นไม้ปั่นหู (cotton  bud)  เป็น
ต้น 

- ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงฆ่าสัตว์ให้
ควบคุมเป็นกิจการข้อ ๒ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจการอ่ืนแล้ว
ให้ควบคุมเป็นกิจการอ่ืนนั้น๕แรงม้า
ให้วัดเป็นแรงม้าของเครื่องจักรหรือ
เปรียบเทียบพลังงานความร้อนไฟฟ้า 
เครื่องยนต์ หรือเครื่องก าเนิดไอน้ าได้
เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
 
- ยาหมายถึงยาตามพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
 
 
- เครื่องส าอางหมายถึงเครื่องส าอาง
ตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 
- ส าลีหมายถึงผลิตภัณฑ์จากฝ้าย 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๔ ) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิด
แผล ผ้าอนามัยผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
 
(๕ ) ก าร ผ ลิ ต ส บู่ ผ งซั ก ฟ อ ก  
ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ 
 
 
 
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(๑ ) การอัด การสกัดเอาน้ ามัน
จากพืช 
 
 
(๒) การล้าง การอบ การรม การ
สะสมยางดิบ 
 
 
(๓) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 
(๔) การสีขา้วด้วยเครื่องจักร 
 
 
(๕) การผลิตยาสูบ 
 
 
 
(๖) การขัด การกะเทาะ  การบด
เม ล็ ด พื ช ก า ร น ว ด ข้ า ว ด้ ว ย
เครื่องจักร 
 
 
(๗) การผลิตการสะสมปุ๋ย 

หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล  
ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูปชนิดต่างๆ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตสบู่ก้อน หรือสบู่เหลว
ผงซักฟอก หรือผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ เช่น
น้ ายาล้างจาน น้ ายาท าความสะอาดครัว ห้องน้ า
ห้องส้วมชนิดต่างๆ 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการอัดหรือสกัดน้ ามันจาก
พืชไม่ว่าจากเมล็ด ดอก ต้น หรือใบ เช่น เมล็ด
ละหุ่ง ดอกทานตะวัน ต้นสน เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการล้าง อบหรือรม หรือ
เก็บสะสมยางดิบ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกัน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตแป้งที่มาจากพืชชนิด
ต่างๆ ด้วยเครื่องจักร เช่น แป้งมัน แป้งข้าวจ้าว 
แป้งข้าวเหนียว เม็ดสาคู เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่หรือโรงสีข้าวด้วยเครื่องจักร
ไม่ครอบคลุมการสีข้าวด้วยมือแบบชาวบ้าน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตยาสูบเป็นมวนแบบ
โรงงานหรือผลิตยาเส้นแบบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนรวมทั้งโรงบ่มยาเส้นด้วย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการขัด  กะเทาะ  หรือ บด
เมล็ดพืช  ชนิดต่าง ๆ หรือการนวดข้าวด้วย
เครื่องจักร เช่น กระกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพาน
การบดเมล็ดถัว่ เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตหรือเก็บสะสมปุ๋ย ซึ่งจะ
เป็นประเภทปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมีก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เครื่องจักรดูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
 
 
- เครื่องจักรดูข้อ๓ (๑๗) 
 
 
 
- เครื่องจักรดูข้อ  ๓ (๑๗) 

 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
 
 
(๙) การตาก การสะสม หรือการ
ขนถ่ายมันส าปะหลัง 
 
๖.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑ ) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ 
เครื่องมือ  เครื่องจักร อุปกรณ์ 
หรือ เครื่องใช้ต่างๆ 
 
 
(๒) การหลอม การหล่อ  การถลุง
แร่หรือ โลหะทุ กชนิ ด  ยกเว้น
กิจการใน (๑) 
 
(๓) การกลึง การเชื่อม การตี การ
ตัด การประสาน  การรีด การอัด
โลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ 
หรือไฟฟ้ายกเว้น กิจการใน (๑) 
 
 
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วย
ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม  
นิ เกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น
กิจการใน (๑) 
 
(๕ ) การขัด การล้างโลหะด้วย
เครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืน 
 
 
 
(๖) การท าเหมืองแร่ การสะสม
การแยก การคัดเลือกหรือการ
ล้างแร่ 

หมายถึง  สถานที่ที่ผลิตใยมะพร้าวหรือใยจากพืชอ่ืน 
ด้วยเครื่องจักร เช่น ปอกระเจา  ฝ้าย  แต่ไม่รวมถึง
ประเภทใยสังเคราะห ์
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการตากหรือเก็บสะสมหรือขน
ถ่าย  มันส าปะหลัง 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่หรือโรงงานผลิตภาชนะเครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะ เช่น 
หม้อ กระทะ ช้อน ส้อม มีด คีม เครื่องยนต์ เครื่องสูบ
น้ า จอบ เสียม เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการหลอม หรือถลุง แร่ หรือ
โลหะทุกชนิด เช่น หลอมเหล็ก หล่อตะกั่ว เป็นต้น 
ยกเว้น กรณีท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ ๖ (๑) 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด  
ประสาน รีด หรืออัดโลหะทุกชนิดด้วยเครื่องจักรหรือ
ด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า เช่น การท าเหล็กดัด ประตูเหล็ก 
ท าเส้นลวด เป็นต้น ยกเว้นกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจการ ๖(๑) 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการเคลือบ ชุบโลหะด้วยโลหะ
ชนิดต่างๆ เช่น ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล
เป็นต้น ยกเว้นกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการ ๖ (๑) 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการขัด ล้างโลหะทุกชนิดด้วย
เครื่องจักร หรือสารเคมีหรือวิธี อ่ืนใด เช่นล้าง ขัดด้วย
การพ่นทราย เป็นต้น ยกเว้น กรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจการ ๖ (๑) 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการเหมืองแร่ สะสม หรือ

แยกหรือคัดเลือก หรือล้างแร่ทุกชนิด 

-เครื่องจักรดูข้อ ๓ (๑๗ )
ประเภทใยสังเคราะห์เป็น
กิจการข้อ ๑๒ (๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณี กิจการตัด  เชื่ อม 
ป ร ะ ส า น ท อ งค า ด้ ว ย
อุปกรณ์กลไกเป่าลมและ
ใช้ น้ า มั น เบ น ซิ น เป็ น
เชื้อเพลิงถือเป็นเครื่องจักร
ชนิดหนึ่งตามความหมาย
ใน ข้อ ๓ (๑๗) 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร 
เครื่องกล 
(๑) การต่อ การประกอบ  การเคาะ การ
ปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม ยาน
ยนต์ 
 
(๒ ) การตั้ งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การ
ปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่
เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักร
หรือเครื่องกล 
 
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการ
หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น 
มี ก า ร ซ่ อ ม ห รื อ ป รั บ ป รุ ง ย าน ย น ต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
 
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์  
 
 
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
 
 
(๖) การปะ การเชื่อมยาง 
 
 
(๗) การอัดผ้าเบรคผ้าคลัช 
 
 
๘.กิจการที่เกี่ยวกับไม ้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 
(๒ ) การเลื่อย การซอย การขัด การไส 
การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว หรือการ
ตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการต่อ ประกอบ
เคาะ ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิม 
ส าหรับยานยนต์ทุกชนิด 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
ซ่อมปรับแต่ งระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบของยาน
ยนต์ เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ จ าหน่ายยานยนต์ 
หรือเครื่องจักรหรือเครื่องกลหรือมีไว้เพ่ือ
บริการโครงการให้เช่า ซึ่งประกอบการนี้มี
การซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  หรือ
เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการล้าง หรืออัดฉีด
ยานยนต์ทุกชนิด 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิต หรือซ่อม 
หรืออัด หรือชาร์ตแบตเตอรี่ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการปะยาง หรือ
เชื่อมยาง 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตหรืออัดผ้า
เบรคผ้าคลัชทุกชนิด 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตไม้ขีดไฟ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการเลื่อย ซอย ขัด 
ไสเจาะ ขุดร่อง ตัด รวมทั้งการท าคิ้วไม้
โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
- ยานยนต์หมายถึง  พาหนะ
ต่างๆ ที่ ใช้ เครื่องยนต์ท าให้
เกิดพลังงานในการเคลื่อนที่ 
 
- เครื่องจักร ดูข้อ ๓(๑๗) 
 
 
 
 
 
- หากไม่มีการซ่อมก็ ไม่ เข้า
ข่ายกิจการนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีที่มิได้ใช้เครื่องจักร ไม่
เข้าข่ายกิจการนี้ 

 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๓ ) การประดิษฐ์ ไม้หวาย เป็ น
สิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น 
การทา สารเคลือบเงาสีหรือการ
แต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือ
หวาย 
 
(๔) การอบไม้ 
 
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้ 
เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 
 
(๗) การผลิตกระดาษต่างๆ 
 
 
 
(๘ ) การเผาถ่าน หรือการสะสม
ถ่าน 
 
 
 
 
๙. การประกอบกิจการบริการ 
(๑) การประกอบกิจการ สปาเพ่ือ
สุขภาพ 

หมายถึ ง  สถานที่ ที่ ท าสิ่ งของต่ างๆ  รวมทั้ ง
เฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้หรือหวาย โดยต้องใช้เครื่องจักร
ในการท า หรือ หมายถึง สถานที่ที่ท าการพ่นหรือทา
สารเคลือบเงาหรือสีกับผลิตภัณฑ์สิ่งของที่ท าด้วยไม้
หรือหวายเพื่อให้เกิดความสวยงาม 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีท าการอบไม้ทุกชนิด 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตธูปโดยใช้เครื่องจักร 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าสิ่งของ เครื่องใช้ หรือเครื่อง
เขียนด้วยกระดาษ เช่น ตุ๊กตากระดาษ กระดาษอัด 
ท ากล่องกระดาษ เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตกระดาษ หรือเยื่อ
กระดาษทุกชนิด เช่น ท ากระดาษสากระดาษช าระ 
เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตถ่านโดยการเผาหรือ
เก็บสะสมถ่าน รวมทั้งการสะสมเพ่ือเป็นเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
หมายถึง  การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้าง
สุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้ ประกอบด้วย การ
นวดเพ่ือสุขภาพ และการใช้น้ าเพ่ือสุขภาพ โดยอาจ
มีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพ่ือสุขภาพ 
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพโภชนบ าบัดและการ
ควบคุมอาหาร โยคะและการท าสมาธิ  การใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ เพ่ือสุขภาพ ตลอดจน
การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ หรือไม่ก็ ได้  โดยทั้ งนี้ 
บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทาง
การแพทย์ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

- กรณีที่ผลิตสิ่งของด้วยไม้
ห รื อ ห ว า ย โ ด ย ไม่ ใ ช้
เครื่องจักรไม่เข้าข่าย แต่
ถ้าเป็นการพ่นหรือทาสี
ห รื อ ส า ร เค ลื อ บ เ ง า
ดังกล่าวเข้าข่ายกิจการนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีสะสมถ่านเพ่ือใช้
เป็นเชื้อเพลิงนั้นไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตแต่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น
เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ใน สถาน พยาบ าลตาม
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาล 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๒) การประกอบกิจการอาบ 
อบ นวด 
 
 
(๓ )การป ระกอบ กิ จการ
สถานที่ อาบน้ า อบไอน้ า  
อบสมุนไพร 
 
(๔ ) การประกอบกิจการ
โรงแรม หรือกิจการอ่ืนใน
ท านองเดียวกัน 
 
 
 
(๕) การประกอบการกิจการ
หอพัก อาคาร ชุดให้ เช่ า  
ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
 
(๖) การประกอบกิจการโรง
มหรสพ 
 
 
 
 
 
 
 
(๗ ) การจัดให้มีการแสดง
ดนตรี เต้นร าร าวงฯ 
 
 
(๘) การประกอบกิจการสระ
ว่ายน้ าหรือกิจการอ่ืนๆ ใน
ท านองเดียวกัน 

หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการอาบ อบ  นวด 
หรือทุกอย่างรวมกัน รวมทั้งการนวดแผนโบราณด้วย 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบกิจการอาบน้ า เช่น การ
บริการอาบน้ าที่ชายหาด ชายทะเล เป็นต้น รวมทั้ง
การประกอบกิจการ อบไอน้ า หรืออบสมุนไพร 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการให้เช่าพักแรมค้าง
คืนโดยคิดค่าบริการเป็นรายวัน ซึ่งรวมทั้งที่เช่าพัก
แบบรีสอร์ตบังกาโลและอ่ืนๆ ตาม พรบ.โรงแรมฯ 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการให้เช่าพักอาศัยเป็น
รายเดือน ในลักษณะหอพัก หรืออาคารชุดให้เช่า  
เช่น  บ้านเช่า ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า หรืออ่ืนๆ เช่น 
เกสท์เฮาส์  ที่ไม่เข้าข่ายกิจการโรงแรม 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการโรงมหรสพ เช่น 
โรงหนัง โรงภาพยนต์ โรงละคร และอ่ืนๆ ตาม พรบ. 
ป้องกันอันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ 
 
 
 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่จัดให้มีการแสดงดนตรี หรือ จัด
ให้มีการเต้นร า ร าวง รองแง็งดิสโก้เทค คาราโอเกะ 
หรือการแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการสระว่ายน้ าที่ให้คน
เข้าไปเล่นน้ า  ว่ายน้ าหรือออกก าลังกาย  เช่น  
สระว่ายน้ าสวนสยาม  หรือสระว่ายน้ าของศูนย์  
การค้าต่าง ๆ เป็นต้น 

- เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙
(๒)หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 
- ก รณี ก ารอบ ส มุ น ไพ รข อ ง
สถานพยาบาลของรัฐไม่ถือว่าเป็น
การค้า 
 
- โรงแรม (ตาม พรบ . โรงแรม 
พ.ศ. ๒๔๗๘) ถึงบรรดาสถานที่
ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับสินจ้าง
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่
ประสงค์จะหาที่ อยู่ ห รือที่ พั ก
ชั่วคราว 
 
 
 
 
 
โรงมหรสพ (ตาม พรบ. ป้องกัน
อั น ต ราย อั น เกิ ด แ ต่ ก าร เล่ น
มหรสพ  พุทธศักราช ๒๔๖๔ ) 
หมายความตลอดถึงตึก เรือน โรง
หรือกระโจม และที่ปลูกก าบัง
อย่างใดๆ ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับ
เล่นมหรสพ (เช่น งิ้ว ลิเก ละคร 
ภาพยนตร์)เพ่ือเก็บเงินแก่คนด ู
 
- กรณีที่ เป็นการแสดงที่ เก็บค่า
เข้าชมหรือค่าเข้า 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๙ ) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต
โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ
หรือการเล่น อ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกัน 
 
(๑๐) การประกอบกิจการเสริม
สวยหรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่
อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 
 
 
(๑ ๑ ) การป ระกอบ กิ จก าร
ให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดย
วิธีการควบคุมทางโภชนาการ 
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธี
อ่ื น ใด เว้น แต่ ก าร ให้ บ ริ ก าร
ดังกล่าวในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๒) การประกอบกิจการสวน
สนุก ตู้เกม 
 
 
(๑๓) การประกอบกิจการสนาม
กอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

หมายถึง  สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นสเก็ตที่ต้องมี
การใช้แสงหรือเสียงประกอบการเล่นนั้นหรือการ
เล่นลักษณะอย่างเดียวกันเช่นการเล่นรอลเลอร์เบส 
หรือสเก็ตน้ าแข็ง เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการเสริมสวยของ 
สุภาพสตรีหรือการแต่งผมของสุภาพบุรุษ  รวมทั้ง
การแต่งเล็บ แต่งหน้า นวดหรืออบหน้าหรือผิ ว 
หรืออ่ืนๆ เว้นแต่กิจการนั้นๆ เข้าข่ายกิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม เช่น การศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการให้บริการควบคุม
น้ าหนัก ซึ่งหมายถึงการรักษาน้ าหนักของร่างกาย
ให้เหมาะสมกับวัยและรูปร่าง โดยอาจเพ่ิมหรือลด
น้ าหนักหรือหรือให้คงที่ก็ได้ซึ่งให้บริการโดยวิธีการ
ใดๆ เช่น การควบคุมทางโภชนาการ การให้อาหาร
หรือยาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ทั้ งนี้ ไม่รวมการ
ให้บริการในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการเกี่ยวกับสวนสนุก
หรือตู้เกม เช่น สวนสนุกแบบแดนเนรมิต สวนสนุก
ในห้างสรรพสินค้า 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการให้มีการเล่นกอล์ฟ 
หรือฝึกซ้อมเล่นกอล์ฟ 

 
 
 
 
 
- สถานพยาบาล (ตาม พรบ . 
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔) 
 
 
 
 
 
- หมายถึง  สถานที่รวมตลอด
ถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพ่ือการ
ป ร ะ ก อ บ โ ร ค ศิ ล ป ะ ต า ม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ หรือซึ่งจัด
ไว้เพ่ือประกอบกิจการอ่ืนด้วย
การผ่าตัด ฉีดยา หรือฉีดสาร
ใดๆ หรือด้วยการใช้กรรมวิธีอ่ืน
ซึ่ ง เป็ น ก ร ร ม วิ ธี ข อ ง ก า ร
ประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้  โดย
กระท าเป็นปกติธุระไม่ว่าจะ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 
แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตาม
กฎหมายว่าด้วยการ ขายยาซึ่ง
ป ระกอบ  ธุ รกิ จการขายยา
โดยเฉพาะ 

 
 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๑ ๔ ) ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 
หรือ สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
(๑๕)การสักผิวหนัง การเจาะหู
หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
 
(๑ ๖ )ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
ให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
 
 
 
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(๑ ) การปั่ นด้ าย การกรอด้าย 
การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือ
การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕กี่
ขึ้นไป 
 
(๒) การสะสมปอป่าน ฝ้ายหรือ
นุ่น 
 
(๓ ) การปั่นฝ้าย หรือนุ่น ด้วย
เครื่องจักร 
 
(๔ ) การทอเสื่อกระสอบ พรม  
หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
 
 
(๕ ) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร
ตั้งแต่ ๕เครื่องขึ้นไป 
 
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บน
สิ่งทออ่ืน ๆ 

หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการให้บริการเกี่ยวกับห้อง
ปฏิบัติ (lab) ทั้งทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิ เค ราะห์ เลื อด  ปั สส าวะ น้ า เสี ย  ส าร เคมี  ห รื อ
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมด้วย เว้นแต่การบริการที่มี
อยู่ในสถานพยาบาล 
 
หมายถึงสถานที่ประกอบการที่ให้บริการสักผิวหนัง การ
เจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืนๆ 
 
หมายถึง การประกอบกิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไป
เลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน ๖ ปีที่บ้าน
ของผู้รับบริการ ทั้งนี้ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมี
สถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่
ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการกรอด้าย การทอผ้า โดยใช้
เครื่องจักร หรือก่ีกระตุกตั้งแต่ ๕กี่ข้ึนไป 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีเก็บสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการปั่นฝ้ายหรือนุ่น โดยใช้
เครื่องจักร 
 
หมายถึง สถานที่ที่ท าการทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่ง
ทออ่ืนๆ เช่น แห อวน เป็นต้น ทั้ งนี้ต้องท าโดยใช้
เครื่องจักร 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการเย็บผ้าทุกชนิดด้วยจักรเย็บผ้า
ตั้งแต่ ๕เครื่องขึ้นไป 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการพิมพ์สีหรือลวดลายบนผ้า
หรือสิ่งทออ่ืนๆ เช่น เสื่อ พรม กระสอบ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องจักร ดูข้อ ๓(๑๗) 
 
 
 
 
เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
 
เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๗) การซัก การอบ การรีด การ
อัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 
(๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่ง
ทออ่ืนๆ 
 
 
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหินทราย  
ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือ
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 
 
(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหิน
ด้วยเครื่องจักร 
 
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 
 
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ 
หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 
 
(๕ ) การเจียระไนเพชร พลอย  
หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 
 
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการ
ประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
 
(๗) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์  
ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน 

หมายถึง  สถานที่ที่ท าการซักผ้า อบผ้า รีดผ้า หรืออัด
กลีบผ้า โดยการใช้เครื่องจักร 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการย้อมหรือ กัดสีผ้าหรือสิ่งทอ
อ่ืนๆ รวมทั้งการฟอกสี ฟอกขาว เข่น การฟอกผ้ายีนส์ 
เป็นต้น 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตภาชนะหรือผลิตภัณฑ์
ประเภทดินเผาทุกชนิด เช่น ถ้วย จาน ชาม กระถาง 
ตุ๊กตาท่ีท าด้วยดินเผา หรือเซรามิก เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการระเบิดหิน หรือท าการโม่หรือ
ป่นหิน โดยใช้เครื่องจักร 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าสิ่งของเครื่องใช้ที่ท าด้วยซีเมนต์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง เช่น ปูนปาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ขาว 
เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่เก็บสะสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือ
วัตถุที่คล้ายคลึง เช่น ดินลูกรัง กรวด เป็นต้น รวมทั้ง
สถานที่ ท าการผสมคอนกรีตที่พร้อมเทลงแบบ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการเจียระไนเพชร หรือ พลอย 
หรือหิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง เช่น มรกต 
หยก เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการเลื่อย ตัดหินหรือประดิษฐ์หิน
เป็นสิ่งของใช้ต่างๆ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตชอล์ค  ปูนปาสเตอร์  
ปูนขาว  ดินสอพอง หรือท าการเผาหินปูน 
 

เครื่องจักร ดูข้อ ๓(๑๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
 
เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
หินไม่เข้าข่าย 
 
 
 

 
 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใย
หินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม 
เช่น ผ้าเบรคผ้าครัช    กระเบื้องมุง
หลังคา กระเบื้องยางฝ้าเพดาน ท่อน้ า 
เป็นต้น 
 
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 
 
 
(๑๐)การผลิตกระดาษทราย 
 
 
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์
จาก ใยแก้ว 
 
๑๒.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตเลี่ยม  ถ่าน
หินสารเคมี 
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การ
ขนส่ง กรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือ
สารตัวท าละลาย 
 
 
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การ
ขนส่งก๊าซ 
 
 
 
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสมการ
ขนส่งน้ ามันปิโตเลี่ยม หรือผลิตภัณฑ์ปิ
โตเลี่ยมต่างๆ 
 
 
(๔ ) การผลิต การสะสม การขนส่ ง  
ถ่านหิน ถ่านโค้ก 

หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็น
ส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรคผ้าครัช 
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า 
สายพาน หินเจียระไน ปะเก็น เป็นต้น 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตกระจกท าชนิดต่าง ๆ
หรือผลิตภัณฑ์แก้ว เช่น กระจกเงา กระจกหน้าต่าง 
ถ้วย แก้ว จาน ขวด เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตกระดาษทรายทุก
ชนิด 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตใยแก้ว (fiber glass)
หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว เช่น หลังคารถ รถยนต์ ถัง
น้ าไฟเบอร์ เป็นต้น 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิต บรรจุ หรือเก็บสะสม
สารเคมีประเภทกรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือสารตัว
ท าละลายทุกชนิดรวมทั้ง การขนส่ง สารเคมีดังกล่าว
ด้วย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิต บรรจุ หรือเก็บสะสม
ก๊ า ซ  ซึ่ ง ห ม า ย ร ว ม ถึ ง  อ อ ก ซิ เ จ น เห ล ว  
ไนโตรเจนเหลว หรือก๊าซในสถานะของเหลวอ่ืน 
รวมทั้งการขนส่งก๊าซด้วย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิต กลั่น หรือเก็บสะสม
น้ ามันปิโตเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยมต่างๆ เช่น 
ยาง แอสฟัล น้ ามันเตา เป็นต้น รวมทั้งการขนส่ง
น้ ามันปิโตเลี่ยม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยมนั้นๆ ด้วย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิต หรือเก็บสะสม ถ่าน
หิน หรือถ่านโค้ก รวมทั้งการขนส่งถ่านหินหรือถ่าน
โค้กด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีของผู้ประกอบ
กิ จ ก า ร ข น ส่ ง เป็ น
ก า ร ค้ า ต้ อ ง ข อ
ใบ อ นุ ญ า ต ต่ อ เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นของ
เขตท้องถิ่นที่บริษัทนั้น
ตั้งอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗(๑) 
 
 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
ยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุคล้ายคลึง 
 
 
(๗) การโม่  การบดชัน 
 
(๘) การผลิตสี หรือน้ ามันผสมสี 
 
 
(๙ ) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 
(๑๐) การเคลือบ การชุบ  วัตถุด้วย
พลาสติก  เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 
 
(๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 
 
(๑๒ ) การผลิต การบรรจุสารเคมี
ดับเพลิง 
 
 
(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
 
 
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่ง
ดอกไม้ เพลิงหรือสารเคมี อันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

หมายถึง  สถานที่ที่ท าการประดิษฐ์สิ่งของยกเว้นกรณี
การประกอบการเคาะพ่นสียานยนต์ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการประดิษฐ์สิ่ งของ หรือ
เครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบ
เกอร์ไลท์ เช่นรองเท้า ยางรถ ภาชนะพลาสติก ฟิล์ม 
อุปกรณ์เครื่องครัว เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการโม่หรือบดชัน 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตสีน้ ามัน หรือน้ ามันที่ใช้
ผสมสี เช่น น้ ามันสน ทินเนอร์ เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการเคลือบ ชุบ วัตถุต่างๆ หรือ
ฟิล์มภาพยนตร์ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการเคลือบ ชุบ วัตถุต่างๆ ทั้งที่
เป็นโลหะและอโลหะด้วยพลาสติกเซลลูลอยด์ เบเกอร์
ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงเช่น ชั้นวางภาชนะ (เหล็ก
เคลือบพลาสติก)สายไฟฟ้า เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ ที่ ท าการผลิต พลาสติก หรือ
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง เช่น เม็ด
พลาสติก เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิต บรรจุสารเคมีส าหรับ
ดับ เพลิงทุกชนิด เช่น  กรด -โซดา โฟมเคมี  ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง เฮลอน เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตน้ าแข็งแห้ง หรือ
คาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะที่เป็นของแข็ง 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิต เก็บสะสมดอกไม้เพลิง  
พลุ หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง เช่น ดินปะสิว ก ามะถัน เป็นต้น รวมทั้ง
การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีดังกล่าว 

 
 
 
-เ บ เ ก อ ร์ ไ ล ท์  คื อ 
พลาสติกทนความร้อน
เช่น ด้ามตะหลิว หูจับ
ของภาชนะ เป็นต้น 

 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๑๕)การผลิตเชลแล็กหรือสาร
เคลือบเงา 
 
(๑๖) การผลิต การบรรจุการ
สะสม การขนส่งสารก าจัด
ศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
 
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การ
สะสมกาว 
 
 
๑๓. กิจการอื่นๆ 
(๑ ) การพิม พ์หนั งสื อห รือ
สิ่ ง พิ ม พ์ อ่ื น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
เดียวกัน ด้วยเครื่องจักร 
 
 
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่อง
อีเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า  
อุปกรณ์  อุปกรณ์ อี เลคโทร
นิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
(๓ ) การผลิตเทียน เทียนไข  
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
หรือการถ่ายเอกสาร 
 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของ
ที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 
 
 
(๖) การประกอบกิจการโกดัง
สินค้า 

หมายถึง สถานที่ที่ท าการผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบ
เงา เช่น แลกเกอร์ ยูริเทน วานิช เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิต บรรจุ เก็บสะสม สาร
ก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรคทุกชนิด เช่นยากันยุง 
สารเคมีฉีดฆ่าแมลงวัน เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิต บรรจุ เก็บสะสมกาวทุก
ชนิ ด  เช่ น  กาวยาง กาวแป้ ง กาวหนั งสั ตว์  กาว
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการพิมพ์หนังสือ สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 
โดยใช้ เครื่องจักร เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่น
โฆษณา โปสเตอร์ และหมายรวมถึงการพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ด้วย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิต หรือซ่อมแซมเครื่อง
อีเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์นั้นๆ เช่น 
เครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ ตู้เย็น 
เตารีด เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง เช่น ขี้ผึ้ง ไขสัตว์ แวกซ์แข็ง เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือ
การถ่ายเอกสารด้วยเครื่องถ่าย 
 
หมายถึง  สถานที่ที่เก็บสะสมวัตถุหรือสิ่งของเก่าที่ช ารุด 
ที่ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ ซึ่งหมายถึงการค้าขายของเก่าที่
เหลือทิ้ง เช่น เศษเหล็ก ขวดแก้วหนังสือพิมพ์เก่า กล่อง
กระดาษ เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีหรือโกดังเก็บสินค้าต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีร้านขายรถยนต์เก่า 
ของเก่า ของโบราณ ที่มีค่า
ไม่เข้าข่ายกิจการนี้ 
 
 
 

 
 
 
 



ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
 
 
 
(๙) การก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
(10) กิจการท่าเที ยบเรือประมง 
สะพานปลา หรือแพปลา 

หมายถึง  สถานที่ที่ท าการล้างขวด หรือภาชนะหรือ
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  เพ่ือน าไปใช้ใหม่ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ท าการพิมพ์สีลงบนวัตถุต่างๆ ที่
มิใช่สิ่งทอ เช่น ขวด เครื่องประดับ กล่องกระดาษ
กล่องพลาสติก เป็นต้น 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น
การสร้างตึก อาคาร สะพาน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 
รวมทั้งการต่อเติมอาคารด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
- การขอใบอนุญาตต้อง
ขออนุญาตทุกสถานที่ที่
ท าการก่อสร้าง  โดยต้อง
ข อ ต่ อ เจ้ า พ นั ก ง า น
ท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นที่
สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ 

 

 

 

 

 


