
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติต าบลฉวาง 
เร่ือง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ค าชี้แจง: วัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถามฉบับนี้เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่เทศบาลต าบลฉวางและประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน  ตามความเห็นของท่าน 
 
๑. เพศ   ชาย  หญิง 
 
๒. อายุ   ไม่เกิน ๓๐ ปี   ๓๑-๔๐ ปี   ๔๑-๕๐ ปี 
   ๕๑-๖๐ ปี   ๖๑ ปีขึ้นไป 
 
๓. อาชีพ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท 
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง    เกษตรกร 
   อ่ืนๆ  (ถ้ามี)............................................................................................................... ....... 
 
๔. ท่านเป็นผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลฉวาง หรือไม่ 
   มี 
   ไม่มี 
๕. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ                          
    สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ 

    เห็นด้วยกับเทศบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นข้อ....................................................................... 

  โดยขอให้แก้ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวในข้อ........................ดังนี้ 

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

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

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

   ไม่เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ เพราะ
............................................................................................................................. .......................................................
...................................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................... 

เทศบาลต าบลฉวาง ขอขอบคุณส าหรับความคิดเห็นดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(ร่าง) 

 

 

เทศบัญญัต ิ

     เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

        พ.ศ. ๒๕๖5 

 

เทศบาลต าบลฉวาง 

อ าเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

หลักการ 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวางว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
 

เหตุผล 
 

เพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ปฏิบัติการและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถูกต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๓ และตามบทบัญญัติมาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓                           
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยตราเป็นเทศบัญญัติจึงเห็นสมควรยกเลิกเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๓ และให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบล
ฉวาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖5 นี้แทน จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



-ร่าง- 
เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลฉวาง 

เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖5 
------------------ 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ประกอบมาตรา 
๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                
พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เทศบาลต าบล          
ฉวาง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลฉวาง และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖5”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลฉวาง นับถัดจากวันที่ได้ปิดประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลฉวาง แล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ นับแต่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ให้ยกเลิก  
   ๓.๑ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง กิจการทีเ่ป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

หมวดที ่๑ บทท่ัวไป 
 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามเทศบัญญัตินี ้ 
 

“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕”  

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต
ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง
นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า 
เถ้า ฯลฯ  

“กิจการ” หมายความว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงกิจการที่มิได้มุ่งกระท าเพ่ือ
การค้าด้วย           
   “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร               
การผลิต หรือการให้บริการใดๆ เพ่ือหาประโยชน์อันมีมูลค่า  

/“สถานประกอบ... 



    -๒- 

“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย                
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕  

“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ สิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ได้หรือเข้าใช้สอยได้  
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูล            

หรือมีกลิ่นเหม็น  
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 

ภาชนะ ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนและ
หมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่างๆดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีการ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบลฉวาง คือ  

๑.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกันเพ่ือให้

ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง   
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม  

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
(๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย ในตลาด  
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก  
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์  
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นสถานที่จ าหน่ายอาหาร               

การเร่ขายและการขายในตลาด 

/(6) การประดิษฐ์... 



-๓- 
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์    

ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์  
(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท าอ่ืนใด               

ต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์  
(๘) การสะสมหรือล้างครั่ง  
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 

การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม หรือซอส

ปรุงรสชนิดต่าง ๆ  
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 

ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ               
ที่คล้ายคลึงกัน  

(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม ้หรือพืชอย่างอ่ืน  
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว 

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 

เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม 

และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
(๑๑) การผลิตไอศกรีม  
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก 

น้ าตาลเมา  
(๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม ้เครื่องดื่ม

ชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม  
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  

/(24) การเก็บ... 



-๔- 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร ที่มีก าลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ ท าความ
สะอาด  

(๑) การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา  
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย  
(๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ ท าความสะอาดต่างๆ  
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดบิ  
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืนๆ ในท านอง

เดียวกัน  
(๔) การเก่ียวข้าว การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม  
(๕) การผลิตยาสูบ  
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย  
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช  
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด  
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่  
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖ (๑)  
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอ่ืนใด ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖ (๑)  
(๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ             

หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือจ าหน่าย 

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย  
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  
(๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  

/(7) การจ าหน่าย... 



-๕- 
(๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ ของยานยนต์ 

เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ  
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จาก         

ไม้หวาย ชานอ้อย  
(๔) การอบไม้  
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล  
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙(๑) หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙(๑) 

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน  
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนในท านอง

เดียวกัน  
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆ 

ในท านองเดียวกัน  
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ใน ๙(๑)  
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นในท านองเดียวกัน  
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหาร

ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธี อ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑ ) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม  
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ  
 

/(14) การประกอบ... 



-๖- 
(๑๔ ) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์                  

และสิ่งแวดล้อม  
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต ่๕ กี่ข้ึนไป  
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ตั้งแต ่๕ เครื่องขึ้นไป  
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ  
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
(๒) การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย 

ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)  
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)  
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสาร ตัวท าละลาย  
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)  
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์         

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน  
(๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  

/(9) การผลิต... 



-๗- 
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ ที่คล้ายคลึง  
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
(๑๔ ) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ในการผลิต                 

ดอกไม้เพลิง  
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  
๑๓. กิจการอื่น ๆ  
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
(๖) การประกอบ(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ  
(๗ ) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น              

ผลิตภัณฑ์ใหม ่ 
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณ ี 

ข้อ ๗ ผู้ด าเนินกิจการตามข้อ ๕ ทั้งเป็นการค้าและไม่เป็นการค้า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขทั่วไป เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินการ ตามที่ก าหนดในหมวด ๒ หมวด 
๓ หมวด ๔ ดังต่อไปนี้  

หมวด ๒ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้          
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่           
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด โดยค านึงถึงลักษณะและประเภท 

 

/ของการประกอบ... 



-๘- 
ของการประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุร าคาญด้วย  

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตาม 

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องบันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ 
และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

 (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

(๓) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุก
วัน  

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีคนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้  
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 

รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ  
(๒) ในกรณีที่มีการก าจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องด าเนินการ

ให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  
(๓) ในกรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะของ

โรคติดต่อให้ถกูต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับประกอบอาหาร การปรุง

อาหาร การสะสมอาหาร ส าหรับคนงานหรือผู้มาใช้บริการต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วย
สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย  

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  

 
หมวด ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้  
 

 
/(1) มีระบบ... 



-๙- 
 (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่าง
น้อยหกเดือนต่อครั้งและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่
คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น  

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ             
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ  
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้อง
ด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและ           
ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  

ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบ
กิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕ ในลักษณะเป็นการค้า              
เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่ เป็นการค้าจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ในท้าย            
เทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
(๕) หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง  
(๖) เอกสารอ่ืนๆตามที่เทศบาลต าบลจานแสนไชยก าหนด  
ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืน
ค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าขอ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้           
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน             
เทศบัญญัตินี้ 

/ในกรณีท่ี... 



-๑๐- 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต

ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้
ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปใน              
เทศบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ ให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลจานแสนไชยเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุภายในก าหนดสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๙ โดยอนุโลม  

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย  
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับเป็นกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ที่ผู้รับใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
ให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล             
จานแสนไชย  

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท า ลาย หรือช ารุด ตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี ้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ  
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ 

(๑) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ 
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตส าหรับกิจการใดตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ 

/ประกอบกิจการ... 



-๑๑- 
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาต  

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
(๒ ) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                     

พ.ศ.๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติ
หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ 
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  

ข้อ ๓๐ ค าสั่งพักการใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง 
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี  

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได ้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบล
จานแสนไชยในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

ข้อ ๓๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลจานแสนไชยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และ              
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

บทเฉพาะกาล 
บรรดาใบอนุญาตการค้าเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ได้ออกก่อนวันใช้ เทศบัญญัตินี้

ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น  
 

ประกาศ  ณ  วันที่               เดือน                    พ.ศ. 2565  

                  (ลงชื่อ) 

  (นายอัษฎา   ณ นคร) 
            นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง 

 (ลงชื่อ)         
                 (......................................................)  
      ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
       วันที่................................................. 



เลขที่รับ……… /………                                                                                              แบบ กอ. ๑  
เลขที่…………………….  

ค าขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที่............................................... .  
                                   วันที่      เดือน                   พ.ศ. . 

ข้าพเจ้า………………………………………………………………..อาย…………..ปี สัญชาติ.............................  
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน........................................ต าบล/แขวง………................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................................  

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท................................. 
............................................................................................................................. ...........ต่อนายกเทศมนตรีต าบล
จานแสนไชยโดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบการว่า
................................................................................................................ ตั้งอยู่ ณ เลขที.่.............หมู่ที่...........ต าบล
......................... อ าเภอ............................ จังหวัด.................................โทรศัพท์……………………………….
โทรสาร………………………………………………….  

พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งสถานประกอบการ  
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน)  
หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ระบุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)  
ใบมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ    

(กรณีมีการ มอบอ านาจ)  
อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………  
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค า ขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,  

เทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่เทศบาลก าหนดไว้ทุกประการ  
 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

( ) เห็นสมควรต่ออายุใบอนุญาต  
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ..............................  
..................................................................................  
    ลงชื่อ.....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
         (........................................)  
ต าแหน่ง.....................................  
วันที่.........../............/.................  

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
 
     ลงชื่อ.....................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
          (.......................................)  
ต าแหน่ง...........................................  
วันที่.........../............./......................  

เลขที่รับ……… /………                                                                                              แบบ กอ. ๓  



เลขที่…………………….  
ค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เขียนที่...............................................   

                                              วันที่        เดือน                   พ.ศ.  
ข้าพเจ้า………………………………………………………………..อาย…………..ปี สัญชาติ..............................  

อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน........................................ต าบล/แขวง……….................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................................  

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.................................. 
.................................................................................................... ....................................ต่อนายกเทศมนตรีต าบล
จานแสนไชยโดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบการว่า
................................................................................................................. ตั้งอยู่ ณ เลขที่..............หมู่ที.่..........ต าบล
......................... อ าเภอ............................ จังหวัด.................................โทรศัพท์……………………………….
โทรสาร………………………………………………….  

พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
ใบอนุญาตเดิม (ตัวจริง)  
ส าเนาทะเบียนบ้าน  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ใบมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณี

มีการมอบอ านาจ)  
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน)  
หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ระบุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)  
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………  
อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………  
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค า ขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,  

เทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่เทศบาลก าหนดไว้ทุกประการ  
 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

( ) เห็นสมควรต่ออายุใบอนุญาต  
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ..............................  
..................................................................................  
    ลงชื่อ.....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
         (........................................)  
ต าแหน่ง.....................................  
วันที่.........../............/.................  

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
 
     ลงชื่อ.....................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
          (.......................................)  
ต าแหน่ง...........................................  
วันที่.........../............./......................  
 
 



 
 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เล่มที่ ....................เลขที่...................ปี...................  

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ……………….…………………..……..….……อายุ..................ปี  
สัญชาติ…………….…เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี..............................................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี  
..........…………………………………………………………….. ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………………..  
หมู่ที่............................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต……………………………………..….…………  
จังหวัด……………………..……..…..……โทรศัพท์………………………..………………โทรสาร................................................  

ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท…………….………………………………….….  
ล าดับที่........................ค่าธรรมเนียม..........................................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที.....................................  
เลขที่....................................ลงวันที่........................เดือน.........................................พ.ศ...........................โดยใช้ชื่อ  
สถานประกอบการว่า...................................................................... พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร  
ก าลังเครื่องจักร...............................................แรงม้า จ านวนคนงาน.........................................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่  
.............................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย...................................ถนน…………………………………  
ต าบล………….…………….……………….อ าเภอ………………………………..………จังหวัด………………….…………………....……  
โทรศัพท์…………………………………………..โทรสาร.......................................................  

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้  
(๑)............................................................................................................................ .....................  
    ........................................................................................................ .........................................  
(๒)............................................................................................................................ .....................  
 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่…………….…..….เดือน……………….…….พ.ศ…………………  

ออกให้ ณ วันที่........................เดือน..........................พ.ศ....................  
 
 

(ลายมือชื่อ)…………………………………………….. 
            (……………..……………………………….) 

                                          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

ค าเตือน 1. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  

2. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

 



(มีต่อด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



เกณฑ์การตรวจสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ ์วิธีการ และมาตรการ 
ในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖5 

****************************** 
๑. ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………….…...…………….………………  
๒. ตั้งอยู่เลขที่……………...หมู่ที่…….……..…ตรอก/ซอย……..…….……ถนน………………..……ต าบล………….……………..  
อ าเภอ………………………..…….……จังหวัด…………………..…………..……..…โทรศัพท์……………………….…………………….  
อยู่ในผังเมืองรวมประเภท …………………………………………เป็นอาคารประเภท.........................................................  
๓. ชื่อผู้ประกอบการ……………………………………………………………..…………………………………………………………………  
๔. ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ  
( ) ห่างจากชุมชน ………………………………….เมตร   ( ) ไม่อยู่ติดชุมชน  
( ) ห่างจากวัด ……………………….……………..เมตร   ( ) ไม่อยู่ติดวัด  
( ) ห่างจากศาสนสถาน .……………..……….…เมตร   ( ) ไม่อยู่ติดศาสนสถาน  
( ) ห่างจากโรงเรียน….……………………………เมตร   ( ) ไม่อยู่ติดโรงเรียน  
( ) ห่างจากโรงพยาบาล………………………….เมตร   ( ) ไม่อยู่ติดกับโรงพยาบาล  
( ) ห่างจากสถานที่อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………….  
๕. อาคารได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

( ) ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว    ( ) ยังไม่ได้รับการอนุญาต  
ประเภท …………………………………..เลขที่ใบอนุญาต…………..……….…………ลงวันที่ ………………..….……….  
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต…………………………………………………………………..………………………..………………………….  

ประเภท …………………….………..…..เลขที่ใบอนุญาต…………….………..………ลงวันที่ 
…………………….……...........  
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต………………………………………..………….…………………………………….……………………………  
๖. บันไดหนีไฟ  

( ) มี ( ) ไม่มี  ( ) อาคารที่ไม่ต้องมีทางหนีไฟ  
๗. ป้ายบอกทางฉุกเฉิน   ( ) มี  ( ) ไม่มี  
๘. ไฟส่องสว่างทางออกฉุกเฉิน  ( ) มี  ( ) ไม่มี  
๙. ระบบระบายอากาศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

( ) มี  ( ) ไม่มี  
๑๐.ห้องน้ า ห้องส้วม จ านวนห้องน้ า……………………………….จ านวนห้องส้วม…………………………………  

( ) เพียงพอ  ( ) ไม่เพียงพอ  
๑๑.มีสารเคมี วัตถุอันตรายต่อสุขภาพ  

( ) มี   ( ) ไม่มี  
๑๒. การเก็บรวมรวมขยะ  

จ านวนภาชนะรองรับ…………………… ( ) เพียงพอ ( ) ไม่เพียงพอ  
๑๓. มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย ( ) ไม่มี  
( ) มี ระบุชนิด……………………………………………………………………………………………….  
การก าจัดโดยวิธี…………………………………………………………………………….…………………… 
 
 
 



 
-๒- 

๑๔. การปอ้งกันและก าจัดแมลงและสัตว์เป็นโรคที่เป็นพาหะของโรค  
( ) ไม่มี  
( ) มี ด าเนินการโดย ……………………………………………………………………………………….  

๑๕. สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การสะสม
อาหารส าหรับคนงาน  

( ) ไม่มี  
( ) มี ด าเนินการโดย……………………………………….……………………………………………..  

๑๖. สถานประกอบการมีการจัดวางสิ่งของ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ  
( ) เป็นระเบียบ ( ) ไม่เป็นระเบียบ  

๑๗. มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และเครื่องมือดับเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
( ) ไม่มี  
( ) มี ชนิด……………………………………………………………………  

๑๘. การปอ้งกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง  ( ) มี ( ) ไม่มี  
๑๙. การปอ้งกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ( ) มี ( ) ไม่มี  
๒๐. ความเห็นอื่น ๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...  
 

ลงชื่อ…………………….………………..เจ้าของสถานประกอบการ 
                                         (…………………………………….) 
 
                                 ลงชื่อ……………………..….………….ผู้ตรวจ 
                                        (……………………………………..)  
 
                                ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ตรวจ  
                                        (………………………….………….)  
 
                                ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ตรวจ  
                                        (…………………………………….)  
 
                           วันที่..........................................................................  
 
 

(ร่างให้พิจารณาตามกฎกระทรวง ไม่เกิน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๓๓) 
 
 
 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

 1.  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   

1 การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 

การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 

 ก.  จ านวน  5  ตัว  ถึง  9  ตัว 

 ข.  จ านวน  ตั้งแต่  10  ตัวขึ้นไป 

 
 
 

100 

200 

 
 
 

- 
- 

 การเลี้ยงสุกร   

  ก.  จ านวน  15 - 100  ตัว 100 - 
  ข.  จ านวน  ตั้งแต่  101 - 200  ตัวขึ้นไป 200 - 
         ค. จ านวน 201 ตัวขึ้นไป 500 - 
 การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่   

 ก.    ก.  จ านวนตั้งแต่  60-100  ตัว 100 - 
  ข.  จ านวนตั้งแต่  101-500  ตัว 200 - 
  ค.  จ านวนตั้งแต่  501-2,000  ตัว 300 - 
  ง.  จ านวนตั้งแต่  2,001-5,000  ตัว 500 - 
  จ.  จ านวนตั้งแต่  5001  ตัวขึ้นไป 1,000 - 
 การเลี้ยงสัตว์น้ า  กระชังปลา สัตว์เลี้อยคลาน  บ่อหรือกระชังละ 100 - 
 การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ 50 - 
2 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานมตัวละ 10 - 
3 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใด  อันมี

ลักษณะท านองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

3,000 - 

 2.  กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
4 การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน

ตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
150 - 

5 การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ที่ยังไม่ได้ฟอก 500 - 
6 การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 500 - 
7 การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 500 - 
8 การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น

ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
500 - 
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9 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว์  หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรอืส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

500 - 

  ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง  5  แรงม้าข้ึนไป 500 - 
  ข.  โดยใช้เครื่องจักที่มีก าลังต่ ากว่า 5 แรงม้าลงมา 200 - 
  ค.  ไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

10 การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือ
พืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง 5 แรงม้าข้ึนไป 500 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 200 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  1  แรงม้า  ลงมา 100 - 

11 การสะสมหรือล้างครั่ง 500 - 
 3.  กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม   

12 การผลิตเนย  เนยเทียม 200 - 
13 การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย น้ าบูดู ไต

ปลา  เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

14 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

15 การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

16 การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

17 การเค่ียวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง ยกเว้น
ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
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การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  หนังสัตว์  
เขาสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

500 - 

 ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง  5  แรงม้าข้ึนไป 500 - 
 ข.  โดยใช้เครื่องจักที่มีก าลังต่ ากว่า 5 แรงม้าลงมา 200 - 
 ค.  ไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 
การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ
กระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหาร
สัตว์ 

  

 ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง 5 แรงม้าข้ึนไป 500 - 
 ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 200 - 
 ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  1  แรงม้า  ลงมา 100 - 
การสะสมหรือล้างครั่ง 500 - 
3.  กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม   
การผลิตเนย  เนยเทียม 200 - 
การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา  เต้าเจี้ยว 
ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

200 - 

การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

200 - 

การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

200 - 

การเค่ียวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

 ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
 ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
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18 การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี  เต้าฮวย   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 200 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

19 การผลิตแบะแซ 200 - 
20 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

21 การประกอบกิจการการท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนม
เปี๊ยะ 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

22 การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

2,000 - 

23 การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

1,000 - 

24 การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) 1,000 - 
25 การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 1,000 - 
26 การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์  น้ าส้มสายชู 1,000 - 
27 การค่ัวกาแฟ 500 - 
28 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 500 - 
29 การผลิตผงชูรส 1,000 - 
30 การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค 200 - 
31 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
200 - 

32 การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  200 - 
33 การผลิตไฮศครีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 100 - 
34 การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 200 - 
35 การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร 1,000 - 
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36 การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร และ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

300 - 

37 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีก าลังตั้งแต่  5  แรงม้า ขึ้นไป 500 - 
 4.  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  

ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
  

38 การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร   
  ก.  เครื่องจักที่มีก าลัง  5  แรงม้าข้ึนไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

39 การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องส าอางต่าง ๆ  

1,000 - 

40 การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 1,000 - 
41 การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 1,000 - 
42 การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ  1,000 - 
 5.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   

43 การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

44 การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 1,000 - 
45 การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน

ด้วย เครื่องจักร 
1,000 - 

46 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร   
  ก.  ไม่เกิน  20  แรงม้า 200 - 
  ข.  เกิน  20  แรงม้า 400 - 

47 การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

48 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเกี่ยว,นวด,สีข้าวด้วย
เครื่องจักร 

 

1,000 
 

- 

49 การผลิต  การสะสมปุ๋ย 500 - 
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50 การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
51 การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 1,000 - 
 6.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   

52 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือ
เครื่องใช้ต่างๆ  

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

53 การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน
ล าดับที่  52 

1,000 - 

54 การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน
ล าดับที่ 52 

200 - 

55 การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมี่ยม นิเกิล
หรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน ล าดับที่ 52 

500 - 

56 การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น
กิจการในล าดับที่  52 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง 5 แรงม้าข้ึนไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า  1  แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  1 แรงม้า  ลงมา 200 - 

57 การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 1,000 - 
 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

58 การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพ่นสารกัน
สนิมยานยนต์ 

500 - 

59 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

1,000 - 

60 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

2,000 - 

   ก.  จักรยานยนต์ 200 - 
  ข.  รถยนต์ 300 - 
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61 การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์ 500 - 
62 การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 200 - 
63 การปะ  การเชื่อมยาง 100 - 
64 การอัดผ้าเบรก  ผ้าครัช 200 - 
 8.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้   

65 การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000 - 
66 การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การท า

คิ้ว  หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  5  แรงม้าข้ึนไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้า  แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  1  แรงม้า  ลงมา 200 - 

67 การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  การทา
สาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง 5 แรงม้าข้ึนไป 500 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้า แม่ไม่เกิน 5 แรงม้า 200 - 
  ง.  เครื่องจักรที่มีก าลัง 1 แรงม้า ลงมา 100 - 

68 การอบไม้ 1,000 - 
69 การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
70 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 300 - 
71 การผลิตกระดาษต่าง  ๆ 500 - 
72 การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   
  ก.  ขายส่ง 200 - 
  ข.  ขายปลีก 100 - 
 9.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   

73 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 1,000 - 
74 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร 500 - 
75 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 1,000 - 
76 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ

อ่ืนในท านองเดียวกัน 
1,000 - 
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77 การประกอบกิจการมหรสพ 500 - 
78 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอ

เกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
1,000 - 

79 การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 2,000 - 
80 การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 

อ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
2,000 - 

81 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 - 

82 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล 

1,000 - 

83 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ร้านอินเตอร์เนต เกมส์ออนไลน์ 10,000 - 
84 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
1,000 - 

85 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 10,000 - 
 10.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   

86 การปั่นด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า
ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป 

  

  ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 500 - 
  ข.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ข้ึนไป 300 - 
  ง.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  5-10  กี่ 200 - 

87 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 500 - 
88 การปั่นฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
89 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 200 - 
90 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 500 - 
91 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออื่น ๆ  500 - 
92 การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 300 - 
93 การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  2,000 - 
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 11.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
94 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

95 การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 10,000 - 
96 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
97 การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
  ก.  1-3  ตัน 200 - 
  ข.  3-5  ตัน 500 - 
  ค.  5  ตันขึ้นไป 3,000 - 

98   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
99 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  500 - 
100 การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 200 - 
101 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อ
น้ า เป็นต้น 

200 - 

102 การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,000 - 
103 การผลิตกระดาษทราย 1,000 - 
104 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 10,000 - 

 12.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
105 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ 

หรือสารตัวท าละลาย 
2,000 - 

106 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส 500 - 
107 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยมหรือ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ต่าง ๆ  
   

   ก.  แบบไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
  ข.  แบบใช้เครื่องจักร 1,000 - 

108 การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 500 - 
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109 การพ่นสี ยกเว้นกิจการในล าดับที่ 58   
  ก.  พ่นสีรถยนต์ 500 - 
  ข.  พ่นสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต์ 200 - 

110 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

500 - 

111 การโม่  การบดชัน 200 - 
112 การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมสี 1,000 - 
113 การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 200 - 
114 การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
500 - 

115 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
116 การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 - 
117 การผลิตน้ าแข็งแห้ง 200 - 
118 การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
1,000 - 

119 การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 - 
120 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะน าโรค 
500 - 

121 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 300 - 
 13.  กิจการอื่น ๆ    

122 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   
   ก.  เครื่องจักรมีก าลัง  5  แรงม้าข้ึนไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรมีก าลังเกินกว่า  1  แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรมีก าลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

123 การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลค
โทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

200 - 

124 การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
125 การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 200 - 
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126 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้   
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 20  ตารางวา 200 - 
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 20  ตารางวา แต่ไม่เกิน  50  ตารางวา 500 - 
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 50  ตารางวา แต่ไม่เกิน  100  ตารางวา 1,000 - 
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 100  ตารางวา  ขึ้นไป  1,500 - 

127 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 2,000 - 
128 การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 200 - 
129 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,000 - 
130 การก่อสร้าง 10 แรงงานขึ้นไป 500 - 

 

 
 


