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หลักการ 
ให้มกีารยกร่างเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลท่าสาย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เหตุผล 

                  โดยเห็นเป็นการสมควรยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                  
ขึ้นมาใหม่ นั้นก็เพ่ือสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ และประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ            
ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ซึ่งได้กําหนดประเภทกิจการที่สมควรให้มีการควบคุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับ                      
ใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ประกอบกิจการ                    
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535 มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 58 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข                           
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496               
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพการปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าสาย 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ 2563 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าสาย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2563 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมและประกอบกับมาตรา  มาตรา ๓๒ มาตร ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตร ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ .๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ                    
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เทศบาลตําบลท่าสาย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลท่าสายและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย                     
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าสาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย              
ต่อสุขภาพ พ.ศ 2563 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลท่าสาย ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลท่าสายแล้วเจ็ดวัน  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าสาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                
พ.ศ.๒๕๕๖ และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   

 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้ 
“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
“การค้า” หมายความว่าการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตรการผลิต  

หรือให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
   “กิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่มีกระบวนการผลิต หรือกรรมวิธี                
การผลิต กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หรือกิจการเกี่ยวกับการบริการที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค               
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ 
ทางน้ํา ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุุน ละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น  
 
 
 
 
  



 

   “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ” หมายความว่าการประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพ             
โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย การนวดเพ่ือสุขภาพ การใช้น้ําเพ่ือสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย
เช่น การอบเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังการเพ่ือสุขภาพโภชนะบําบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ  
การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆหรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้ บริการที่จัดไว้                    
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์และต้องเป็นไป                   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
   “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย              
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   “คนงาน”  หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
   “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจาก การประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ                 
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้ ง อันเกิดจากการประกอบกิจการ                           
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น  
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอย   
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี เทศมนตรีตําบลท่าสาย และผู้ที่                     
ได้รับมอบอํานาจจากนายกเทศมนตรีตําบลท่าสาย 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
   “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น            
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข             
พ.ศ.๒๕๓๕ 

ทั้งนี้  บทนิยาม ขอบเขต และความหมายของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้อธิบายตามบัญชี 
แนบท้ายเทศบัญญัตนิี้ 
 
 
      หมวด 2 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 

ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่างๆดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และต้องมีการควบคุม      
ภายในเทศบาลตําบลท่าสาย 

 
 
 
 



 

       ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
  (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน                 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
                ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้น ในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย ขายในตลาด  
  (๒) การหมัก ฟอก  ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
  (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
  (๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น หรือ ไขสัตว์ 
  (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือ
ส่วนอื่นๆของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
  (๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง          
ส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
  (๗) การผลิต แปรรูป สะสมหรือล้างครั่ง 
       ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย              
ในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
           (๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว น้ําจิ้ม หรือ           
ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ  
                    (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดองจากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม 
ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
  (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมักดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน 
  (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน 
ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
                     (๕) การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
                     (๖) การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าฮู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึง 
  (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  (๘) การผลิตขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ 
  (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
  (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม 
และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
  (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
                   (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
                   (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
                   (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก  
น้ําตาลเมา 
                   (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
                   (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 



 

                   (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
                   (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
                   (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
                   (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
                   (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
                   (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
                   (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
                   (๒๔) การเก็บ การถนองอาหารด้วยเครื่องจักร 
     ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด  
  (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
  (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
  (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
  (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
  (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ 
     ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
  (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
  (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
  (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอ่ืนๆ ในทํานอง
เดียวกัน 
  (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
  (๕) การผลิตยาสูบ 
  (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
  (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
  (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
  (๙ ) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
      ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
  (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ เครื่องมือ  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่   
  (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖(๑) 
  (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟูา ยกเว้น 
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน๖ (๑) 
  (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น กิจการ         
ที่ได้รับใบอนญุาตใน๖ (๑) 
  (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี  ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖(๑) 
  (๖)  การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
      7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
  (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
  (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
 
 



 

  (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
                   (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย              
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
  (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
  (๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
  (๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยนต์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
  (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
                   (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
      ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
  (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
  (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลติภัณฑ์จากไม้หวาย  
ชานอ้อย 
  (๔) การอบไม้ 
  (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
  (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
  (๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
  (๘) การเผาถ่าน สะสมถ่าน 
      ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
  (๑) การประกอบกิจการ สปา เพ่ือสุขภาพ เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย              
ว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๒) การประกอบกิจการอาบ อบนวด  
  (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑)หรือ           
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
                   (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรม ที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราวสําหรับ        
คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
  (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนใดทํานอง
เดียวกัน 
  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง 
หรือการแสดงอืน่ ๆ ในทํานองเดียวกัน  
  (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ                   
ใน ๙(๑) 
  (๑๐) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบรค หรือการเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
  (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



 

  (๑๒) การประกอบกิจการสถานออกกําลังกาย 
                   (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบลิ่ง ตู้เกม 
  (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
                   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
  (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม 
  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  
  (๑๙) การประกอบกิจการให้มีการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
                   (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
                   (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
              ๑๐. กิจการที่เกีย่วกับสิ่งทอ 
  (1) การปั่นด้าย กรอด้าน ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
  (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
  (๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
  (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
  (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนด้วยเครื่องจักร 
  (๖) การพิมพ์ผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
  (๗) การซักอบ รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
  (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
    ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 
  (๓) การผลิตเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุดตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย           
ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑(๒) 
  (๕) การเจียรไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
  (๗) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
  (๘) การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
  (๙) การผลิต ตัด บด กระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  (๑๐) การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย 
  (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
                     (๑๒) การล้าง การขัด การพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการ              
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑(๕) 
     ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหินถ่านโค้กและ สารเคมีต่างๆ 
   (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทําละลาย 
   (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
   (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
 



 

   (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ ๗(๑) 
   (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
    (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
    (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
    (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนต์ 
    (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
    (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
    (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
    (๑๕) การผลิตแชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
    (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
    (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
      ๑๓. กิจการอื่น ๆ  
    (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
    (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟูา 
    (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
    (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
    (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
    (๗)การล้ างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ ใช้แล้ ว เ พ่ือนํ า ไปใช้ ใหม่หรื อแประสภาพ                         
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

  (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
    (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
    (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
                     (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลงหรือสัตว์พาหะนําโรค 
                     (๑๒) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
                     (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือ               
มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย
แล้วแต่กรณี  

 
 
 
 
 
 



 

หมวด 3 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 
 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจาก ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก              
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักพ้ืนหรือผู้พิการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ 
ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือต้องจัดให้มีระบบปูองกันผลกระทบ                
ต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ  

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้               
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๒) บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน                
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 
  (๓) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย               
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๔) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีคนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจ         
เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติ            
ของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 

รวมทั้ง มีการทําความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
    (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการ          
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

(๓) ในกรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ              
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับประกอบอาหาร การปรุงอาหาร           
การสะสมอาหาร สําหรับคนงาน  หรือผู้มาใช้บริการต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร หรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย  

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วนและ             
ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
 
 
 
 



 

หมวด 4 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการป้องกันเหตุร าคาญ 

 
 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้  

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือน           
ต่อครั้งและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน                
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ 
ก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

หมวด 5 
การควบคุมของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 
 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องดําเนินการควบคุม
และปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียง 
 

 
หมวด 6 

การขออนุญาตและใบอนุญาต 
 

 
ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการ              

ตามประเภทที่กําหนดไว้ใน ข้อ ๖  ในลักษณะเป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปูองกัน

อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
 
 
 



 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมี              
การควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ในท้ายเทศบัญญัตินี้ 
พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

            (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล 
            (๕) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
            (๖) อ่ืนๆ ตามท่ีกําหนด 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต          
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธี การหรือเงื่อนไข        
ที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้
ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต             
ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ                    
แจ้งการขยายระยะเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ               
ตามท่ีขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้ เพียงในเขตเทศบาล                  
ตําบลท่าสาย 

การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุภายในกําหนดสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นคําขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข           
ที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๙   

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้               
ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับเป็นกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ           
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  
ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ที่ผู้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก            
การดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง           
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ                   
จนครบจํานวน 

ข้อ ๒๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบลท่าสาย 
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้         
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อ 
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต             
นําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตสําหรับกิจการใดตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ                    
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับ              
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา                 
ที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕       
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ                     
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติ             
ไม่ถู กต้องนั้ นก่อ ให้ เกิด อันตรายอย่ างร้ ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ                           
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๙ คําสั่งพักการใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ           
หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้ทราบคําสัง่แล้ว ตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

 

ข้อ ๓๑ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกําหนดโทษ พระราชบัญญัติ            
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๒ การเปรียบเทียบคดีให้เป็นไปตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕           
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
 





 

บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าสาย 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2563 
 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการ 
    สัตว์เลี้ยง 
 (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการ
อนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง 
รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลั ก ษ ณ ะ ทํ า น อ ง เ ดี ย ว กั น เ พ่ื อ
ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บ
ค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 
 
 
 
 
 
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ 
    และผลิตภัณฑ์ 
 (๑) การฆ่าหรือชําแหละสัตว์ ยกเว้น
ใน สถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขาย 
หรือขายในตลาด 
 

 

 
 
หมายถึง สถานที่ที่เพาะพันธุ์ เลี้ยง และการ
อนุบาลสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บก สัตว์น้ํา 
สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง โดยมิได้มีการจํากัด
จํานวนว่าต้องมีจํานวนกี่ตัว เช่นการเลี้ยงโค 
กระบือ ช้าง ม้า วัว เป็ด ไก่นกพิราบ นกแก้ว งู 
จระเข้ ตั๊กแตน เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ เลี้ยงสัตว์หลายชนิดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมจะโดยมี
การเก็บค่าเข้าชมหรือไม่ก็ตาม เช่น สวนสัตว์
พ าต้ า  ส วนสั ต ว์ ส า ธ า รณะ  สวนสั ต ว์ ใ น
ร้านอาหาร เป็นต้น คําว่าธุรกิจ อ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน จะรวมสัตว์ที่ ให้
ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการ
นั้น เช่น การแสดงละครสัตว์การเลี้ยงสุนัข
ตํารวจเพื่อฝึก เป็นต้น ซึ่งถ้ามีการเก็บค่าเข้าชม 
ก็เป็นการค้า ถ้าไม่เก็บก็ไม่เป็นการค้า แต่ต้อง
ปฏิบัติให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ท้องถิ่น
กําหนด 
 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการฆ่า หรือชําแหละสัตว์
ทุกชนิด ยกเว้นการฆ่าสัตว์เพ่ือประกอบเป็น
อาหารไว้จําหน่ายในร้านอาหารหรือเพ่ือเร่ขาย 
หรือเพ่ือขายในตลาดหรือเพ่ือการบริโภคใน
ครวัเรือน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีการเลี้ยงสัตว์ปุาที่ร้านอาหาร
เพ่ือจูงใจให้คนเข้าร้านนั้น ถือว่าเป็น
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้เข้าชม แต่ไม่เป็น
การค้าจึงลักษณะตามที่ท้องถิ่นกําหนด 
ส่วนร้านอาหาร นั้น จะต้องเข้มงวด
เรื่องการปูองกันการปนเปื้อนจากการ
เลี้ยงสัตว์ในร้านอาหารอยู่แล้วตาม
บทบัญญัติ  ในหมวด ๘ 
 
 
 
 
 
 
- แม้ว่าต้องขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจํ าหน่ าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ แล้วก็ยังต้องขอ
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
 
 
 
 (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสม
หนังสัตว์ ขนสัตว์  
 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือ
ชิ้นส่วนสัตว์ ที่ยังมิได้แปรรูป 
 
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น  หรือไขสัตว์ 
 
 
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วน
อ่ืนๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก 
เผา หรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็น
อาหาร 
 
(๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ 
สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์
หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
หรือพืชเ พ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้าง
ครั่ง 
 

 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการหมัก ฟอก ตาก หรือ
สะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
 
หมายถึง สถานที่ที่เก็บหรือสะสมเขา กระดูก 
หรือชิ้นส่วนสัตว์ ที่ยังมิได้แปรรูป 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเคี่ยวหนังสัตว์ทุก
ชนิดเอ็นสัตว์ทุกชนิด หรือไขสัตว์ทุกชนิด 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือ
กรรมวิธีใดๆ กับเปลือก กระดอง กระดูก เขา 
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืนๆ เพ่ือนําไปเป็น
สิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตอาหารสัตว์ด้วย
วิธีการใด ๆ ที่ทําจากสัตว์หรือพืช หรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของสัตว์หรือพืช รวมทั้งสถานที่ผสม 
หรือบรรจุหรือเก็บสะสมอาหารสัตว์ทุกชนิด 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ใช้เก็บ สะสม แปรรูป หรือ
ล้างครั่ง 

- ส่วนกรณีการฆ่าสัตว์บนทางเท้า
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้ถือเป็นกรณี
ยกเว้นด้วย 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๓. กิจการที่เกี่ยวกับ อาหาร 
เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย
ในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ  
น้ํ าพริกแกง  น้ํ าพริกปรุ งสํ า เร็ จ 
เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  น้ําจิ้ม หรือซอสปรุง
รสชนิดต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ 
อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ 
ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม  
แหนม  หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา 
หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา  หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 
 
 
 
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ 
อาหารหมัก ดอง แช่ อ่ิม จากผัก 
ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการการผลิต สะสม หรือ
แบ่งบรรจุ  น้ํ าพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ 
เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง 
ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
      คําว่าซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ หมายถึงน้ํา
ปรุงรสชนิดอื่น ๆ ที่ผ่านขบวนการหมักสัตว์หรือ
พืช เช่น ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต สะสม หรือแบ่ง
บรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า  
ปลาเจ่า  ปลาส้ม ปลาจ่อม  แหนม  หม่ํา ไส้
กรอก กะปิ  น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู 
ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน
อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างรวมกัน 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  สะสม หรือ
แบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง  แช่อ่ิม จากผัก 
ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน อย่างใด อย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  
 
 
 
 
- ซ อ ส ห ม า ย ถึ ง เ ค รื่ อ ง ป รุ ง ร ส            
มีลักษณะเหลวหรือค่อนข้างข้น ใช้จิ้ม
หรือปรุงอาหารเพ่ือให้มีรสชาติดีขึ้น 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
 (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ 
อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก 
บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด 
อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผาหรือวิธีอ่ืนใด 
 
 
 
 
 (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ
ลูกชิ้น 
 
 
 
 (๖)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ 
เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  
เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม 
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
 
 
 
 
(๗ )   การผลิตบะหมี่  มั กกะโรนี  
สปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
 
 
 
 
 (๘)  การผลิต  ขนมปังสด ขนมปัง
แห้ง  จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ 
 
 

 

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต สะสม หรือแบ่ง
บรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด 
นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน 
ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด อย่างใด อย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกัน ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต สะสม หรือแบ่ง
ลูกชิ้ น  ยกเว้น ในสถานที่ จํ าหน่ายอาหาร     
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต สะสม หรือแบ่ง
บรรจุ เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  
เต้าหู้   วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน อย่างใด อย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกัน ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึ ง  ส ถ านที่ ที่ ทํ า ก า ร ผลิ ต  บ ะหมี่ 
มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน อย่างใด อย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต ขนมปังสด ขนม
ปั งแห้ ง   จัน อับ ขนมเปี๊ ยะ ขนมอบอ่ืนๆ     
อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 



 

 
ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

 
 
 
 (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่ง
บรรจุ  น้ํ านม หรือผลิตภัณฑ์จาก
น้ํานมสัตว์ 
 
 
 
(๑๐) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ 
เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์
เนย  ผลิตภัณฑ์ เนย เที ยม   และ
ผลิตภัณฑ์เนยผสม 
 
 
 
 (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
 
 
 
(๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ
กาแฟ 
 
 
 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ 
ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิด
ผงอื่นๆ 
 
 

 

การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต สะสม  หรือ
แบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต สะสม หรือแบ่ง
บรรจุ เนย  เนยเทียม  เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตไอศกรีม ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย
ในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการคั่ว  สะสม  หรือแบ่ง
บรรจุกาแฟ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร 
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต สะสม หรือแบ่ง
บรรจุ  ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
อ่ืนๆ เช่น ขิงผง มะตูมผง เห็ดผง เป็นต้น 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

 (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ 
เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์  ไวน์ 
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 
 
     
 
 
 
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค น้ํา
ดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
 
 
 (๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ 
หรือขนส่งน้ําแข็ง 
 
 
 
 
 (๑๗) การผลิต  สะสม หรือแบ่ง
บรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา 
น้ําจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิด
ต่ างๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 
 
 
 
 
 
 
(๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่ง
บรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด 
หรือภาชนะอ่ืนใด 
     
 

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต สะสม หรือแบ่ง
บรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์     
(ที่ไม่ผิดกฎหมาย) หรือ น้ําส้มสายชูทุกชนิด 
เช่น น้ํ าส้มสายชูกลั่นหรือเทียมหรือหมัก 
รวมทั้งข้าวหมาก  น้ําตาลเมา ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึ ง  สถานที่ ที่ ทํ า ก า รผลิ ตน้ํ า กลั่ น         
น้ําบริโภค  รวมทั้งน้ํากลั่นเติมแบตเตอรี่ และ
น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  สะสม แบ่ง
บรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง ทั้งน้ําแข็งก้อนใหญ่ 
และน้ําแข็งหลอด ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  สะสม หรือ
แบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก
พืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  ที่บรรจุ
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด เช่น กล่อง
กระดาษ ขวดพลาสติก เป็นต้น  ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  สะสม หรือ
แบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร 
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- เครื่องจักร (ตาม พ.ร.บ.โรงงานฯ) 
หมายถึงสิ่ งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วน
หลายชิ้นสําหรับใช้ก่อกําเนิดพลังงาน 
เปลี่ยน หรือแปลงสภาพพลังงาน หรือ
ส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกําลังน้ํา ไอน้ํา 
ลมก๊าซ ไฟฟูา หรือพลังงานอ่ืน อย่าง
ใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน 
และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์
ไฟล์วีล ปุลเลสายพาน เพลา เกียร์ 
หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสนองกัน 
 
- เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 

 

 
 
 
 



 

 
ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

 (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่ง
บรรจุ  ผงชู รส หรือสารปรุ งแต่ ง
อาหาร 
 
 
 
(๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่ง
บรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
     
 
 
 
 (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่ง
บรรจุแบะแซ 
     
 
 
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา  
ที่ ไม่ ใช่ เป็นส่ วนหนึ่ งของกิจการ    
ห้องเย็น 
 
 
 
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็น 
แช่แข็งอาหาร 
     
 
 
 
 
 

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  สะสม  หรือ
แบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  สะสม  หรือ
แบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม รวมทั้ง น้ําตาลปี๊บ 
น้ําตาลทราย น้ําตาลแดง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  สะสม  หรือ
แบ่งบรรจุแบะแซ ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการแกะ  ตัดแต่ง ล้าง
สัตว์น้ํ า   ที่ ไม่ ใช่ เป็นส่ วนหนึ่ งของกิจการ      
ห้องเย็น ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร    
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการห้องเย็น 
สําหรับแช่แข็งอาหาร ซึ่งหมายความถึงอาหาร
ทะเล หรือเนื้อสัตว์  โดยมีขั้นตอนการเก็บ
อาหารเข้าห้องเย็น และแช่แข็งเป็นสําคัญ และ
มิใช่ส่วนหนึ่งของโรงฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

- 
 
 
 
 
 

- เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
 
 
 

- เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงฆ่าสัตว์              
ให้ควบคุมเป็นกิจการ ข้อ ๒(๑) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
 (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหาร
ด้วยเครื่องจักร 
 
 
 
 
 
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
 (๑)  การผลิต โม่ บด ผสม หรือ
บรรจุยา 
 
 
 (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู 
ผ้าเย็น กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง 
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
 
 (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์
จากสําลี 
 
 
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล  
ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 
 
 (๕)  การผลิตผงซักฟอก สบู่  น้ํายา
ทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาดต่างๆ 
 

หมายถึง สถานที่ที่จัดไว้ เ พ่ือการเก็บ หรือ
ถนอมอาหารจะโดยวิธีการแช่เย็น (แต่ไม่ถึงกับ
แช่แข็ง) การอบให้แห้ง หรือวิธีการอ่ืนที่มีการใช้
เครื่องจักร ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร 
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
 
 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต โม่ บด ผสม 
หรือบรรจุยา ซึ่งคลอบคลุมทั้งยาแผนโบราณ 
ยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนไทย 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  บรรจุยาสีฟัน  
แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น(บรรจุซองหรือ
ขวด)  เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  บรรจุสําลี 
ผลิตภัณฑ์จากสําลี เช่น ไม้ปั่นหู (cotton bud) 
เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตผ้าพันแผล     
ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูปชนิด
ต่างๆ 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตผงซักฟอก  สบู่  
น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดต่างๆ เช่น น้ํายาล้างจาน น้ํายาทําความ
สะอาดครัว ห้องน้ํา,ห้องส้วมชนิดต่าง ๆ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยา หมายถึง ยาตามพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ.๒๕๑๐ 
 
 
- เครื่องสําอางหมายถึงเครื่องสําอาง
ตามพระราชบัญญัติ เครื่ องสํ าอาง           
พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
- สําลีหมายถึงผลิตภัณฑ์จากฝูาย 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
 (๑)  การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ
น้ํามันจากพืช 
 
 
 
 (๒)  การล้าง อบ รม หรือสะสมยาง
ดิบ 
 
 
(๓)  การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมัน
สําปะหลัง  แปูงสาคู  แปูงจากพืช 
หรือแปูงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
 
 
 ( ๔ )  ก า ร สี ข้ า ว  น ว ด ข้ า ว ด้ ว ย
เครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วย 
วิธีใดๆ ก็ตาม 
 
 (๕)  การผลิตยาสูบ 
 
 
 
(๖)  การขัด  กะเทาะ หรือบดเมล็ด
พืช 
 
 
(๗)  การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ
ปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
 
 

 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  สะสม หรือ
แบ่งบรรจุน้ํามันจากพืชไม่ว่าจากเมล็ด ดอก ต้น 
หรือใบ เช่น เมล็ดละหุ่ง ดอกทานตะวัน ต้นสน 
เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการล้าง อบ รม หรือ
สะสมยางดิบ อยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต หรือแบ่งบรรจุ
แปูงมันสําปะหลัง  แปูงสาคู  แปูงจากพืช หรือ
แปูงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เช่น แปูงข้าวจ้าว 
แปูงข้าวเหนียว เม็ดสาคู เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการหรือโรงสีข้าวด้วย
เครื่องจักร (ไม่คลอบคลุมการสีข้าวด้วยมือแบบ
ชาวบ้าน) หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
 
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตยาสูบเป็นมวนแบบ
โรงงานหรือผลิตยาเส้นแบบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนรวมทั้งโรงบ่มยาเส้นด้วย 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการขัด  กะเทาะ หรือบด
เมล็ดพืช เช่น การกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพาน 
การบดเมล็ดถั่ว เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  สะสม หรือ
แบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย ซึ่งจะเป็น
ประเภทปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเคมีก็ได้ 
 
 

  
- 

 
 
 
 

- 
 
 
 

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

 
 
 

- เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
 

- เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
 (๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช 
 
 
 
 
 (๙) การตาก  สะสม ขนถ่ายผลิตผล
ของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 
ข้าวโพด  
 
 
 
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ  
เครื่องมือ  อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้
ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
 
 
(๒)  การถลุงแร่  การหลอม  หรือ
หล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่
ได้รับอนุญาตใน ๖(๑) 
 
 
(๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  
ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักร  หรือก๊าช  หรือไฟฟูา 
ยกเว้นกิจการที่ ได้ รับใบอนุญาต     
ใน ๖(๑) 
 
 (๔)  การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว  
สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาต ใน ๖(๑) 

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตเส้นใยจากพืช 
เช่น มะพร้าว ปอกระเจา ฝูาย เป็นต้น แต่ไม่
รวมถึงประเภทใยสังเคราะห์ 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการตาก  สะสม ขนถ่าย
ผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 
ข้าวโพด 
 
 
 
 
หมายถึ ง  สถานที่ ที่ ทํ า ก า รผลิ ตภาชนะ 
เครื่องประดับ  เครื่ องมือ  อุปกรณ์  หรือ
เครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่  เช่น หม้อ 
กระทะ ช้อน ส้อม มีด คีม จอบ เสียม เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการถลุงแร่  การหลอม  
หรือหล่อโลหะทุกชนิด เช่นหลอมเหล็ก หล่อ
ตะกั่ว เป็นต้น ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน 
๖(๑) 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  
ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  
หรือก๊าช  หรือไฟฟูา เช่น การทําเหล็กดัด 
ประตูเหล็ก ทําเส้นลวด เป็นต้น ยกเว้นกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖(๑) 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเคลือบ ชุบโลหะด้วย
ตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต   
ใน ๖(๑) 

- เครื่องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗) 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
 (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร 
หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาต ใน ๖(๑) 
 
 
(๖)  การทําเหมืองแร่ สะสม แยก 
คัดเลือก หรือล้างแร่ 
 
๗  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  
เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(๑)  การต่อ ประกอบ เคาะ  ปะผุ  
พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 
 
(๒)  การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร 
หรือเครื่องกล 
 
 ( ๓ )   ก า ร ซ่ อ ม  ก า ร ป รั บ แ ต่ ง
เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล 
ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่ เป็นส่ วนประกอบของ   
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
 
(๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาน
ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  ซึ่งมี
ไว้บริการ หรือจําหน่ายและในการ
ประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร หรือ
เครื่องจักรกลดังกล่าวด้วย 
 
(๕)  การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัด
ฉีดยานยนต์ 

หมายถึง สถานที่ที่ทําการขัด  ล้างโลหะด้วย
เครื่องจักร หรือสารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด เช่น ล้าง 
ขัด ด้วยการพ่นทราย เป็นต้น ยกเว้นกิจการ           
ที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖(๑) 
 
หมายถึง สถานที่ประกอบการเหมืองแร่ สะสม 
แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ทุกชนิด 
 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการต่อ  ประกอบ  เคาะ  
ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ทุก
ชนิด 
 
หมายถึ ง  สถานที่ ที่ ทํ าการผลิตยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล ทุกชนิด 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการซ่อม การปรับแต่ง
เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา 
ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ  ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล 
 
หมายถึง สถานที่ที่จําหน่ายยานยนต์ หรือ
เครื่องจักรหรือเครื่องกลหรือมีไว้เพ่ือบริการ
โครงการให้เช่า ซึ่งประกอบการนี้มีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์ หรือเครื่องจักรหรือ
เครื่องกลดังกล่าวด้วย 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการล้าง ขัดสี เคลือบสี 
หรืออัดฉีดยานยนต์ ทุกชนิด 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- ยานยนต์หมายถึงพาหนะต่างๆ ที่ใช้
เครื่องยนต์ทําให้เกิดพลังงานในการ
เคลื่อนที่ 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม  
หรืออัดแบตเตอรี่ 
 
 (๗)  การจําหน่าย ซ่อม ปะ  เชื่อม
ยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
 
(๘)  การผลิต ซ่อม ประกอบ อัดผ้า
เบรก  ผ้าคลัตช์ 
 
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล 
เครื่องจักรเก่า หรืออุปกรณ์ที่ เป็น
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ย า น ย น ต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
 
๘  กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
(๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
 
(๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  
ขุ ด ร่ อ ง  ทํ า คิ้ ว  ห รื อ ตั ด ไ ม้ ด้ ว ย
เครื่องจักร 
 
(๓)  การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา 
หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ 
ห รื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ไ ม้  ห ว า ย        
ชานอ้อย 
 
(๔)  การอบไม้ 
 
 (๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
 
(๖)   การผลิตสิ่ งของ  เครื่ องใช้  
เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด
ด้วยกระดาษ 
 

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต สะสม จําหน่าย 
ซ่อม  หรืออัด หรือชาร์ตแบตเตอรี่ 
 
หมายถึง สถานที่ที่จําหน่าย ซ่อม ปะ  เชื่อม
ยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต ซ่อม ประกอบ 
อัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ทุกชนิด 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการสะสม การซ่อม
เครื่องกล เครื่องจักรเก่า  หรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกลเก่า 
 
 
หมายถึง สถานที่ผลิตไม้ขีดไฟ 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  
เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต พ่น ทาสาร
เคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการอบไม้ทุกชนิด 
 
ห ม า ย ถึ ง  ส ถ า น ที่ ทํ า ก า ร ผ ลิ ต  ส ะ ส ม                
แบ่งบรรจุธูป 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  
เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
เช่น ตุ๊กตากระดาษ กระดาษอัด ทํากล่อง
กระดาษ เป็นต้น 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
- กรณีท่ีมิได้ใช้เครื่องจักรไม่เข้าข่าย
กิจการนี้ 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
 
 
 
 (๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
 
 
 
 
๙  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือ
สุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒)  การประกอบกิจการอาบ อบ 
นวด 

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตกระดาษ หรือ
เยื่อกระดาษทุกชนิด เช่น ทํากระดาษสา 
กระดาษชําระ เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตถ่านโดยการเผา
หรือเก็บสะสมถ่าน รวมทั้งการสะสมเพ่ือเป็น
เชื้อเพลิง 
 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการเพ่ือให้การ
ดูแลและเสริมสร้าง สุขภาพ โดยมีบริการหลัก 
คือ การนวดเพ่ือสุขภาพและการใช้น้ําเพ่ือ
สุขภาพ และอาจมีบริการเสริมประเภท ต่างๆ 
อาทิการทําสมาธิและโยคะ การอบเพ่ือสุขภาพ 
การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาบําบัด
และการ ควบคุมอาหาร การใช้สมุนไพรหรือ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์
ทางเลือกอ่ืนๆ ประกอบด้วย ซึ่ง ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขข้างต้น ได้กําหนดเพ่ิมเติม
ไว้ว่า กิจการฯ ต้องมีบริการหลัก และให้มี
บริการ เสริมอ่ืนอีกอย่างน้อย ๓ รายการ อาทิ
การพอกโคลน การเสริมสวยโยคะ ฯลฯ เป็นต้น 
ทั้งนี้ บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ และต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
ส ถ า น พ ย า บ า ล ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาล  
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการอาบ อบ 
นวด หรือทุกอย่างรวมกัน รวมทั้งการนวดแผน
โบราณด้วย 

- 
 
 
 

- กรณีสะสมถ่านเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง
นั้น ไม่ต้องขอใบอนุญาตแต่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดของท้องถิ่นเว้นแต่เป็น
การให้บริการใน 

 
 

- สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือ
สุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่
ไ ด้ รั บอนุญาต ใน  ๙ (๑ )  หรื อ ใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
 
 
(๔)  การประกอบกิจการสถานที่
อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 
(๕)  การประกอบกิจการโรงแรม 
สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือ
ให้บริการพักชั่ วคราวสําหรับคน
เดิ นทา งหรื อบุ คคล อ่ืน ใด โดยมี
ค่ าตอบแทน  หรื อกิ จกา ร อ่ืน ใน
ทํานองเดียวกัน 
 
(๖)  การประกอบการกิจการหอพัก    
อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้อง
แบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน 
 
 
(๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 
 

หมายถึง สถานที่ทีป่ระกอบกิจการนวดเพ่ือการ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า เช่น การ
นวดแผนไทย (ที่ไม่ใช่การรักษาโรค) และการ
นวดฝุาเท้า เป็นต้น เว้นแต่เป็นการให้บริการที่
ได้รับอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการอาบน้ํา 
รวมทั้งการประกอบกิจการ อบไอน้ํา หรืออบ
สมุนไพร เว้นแต่ เป็นการให้บริการที่ ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการโรงแรม 
สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด
โดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน เช่น ที่เช่าพักแบบรีสอร์ท บังกะโล 
และอ่ืนๆ ตาม พ.ร.บ.โรงแรมฯ 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้เช่าพักอาศัย
เป็นรายเดือน ในลักษณะหอพัก หรืออาคารชุด
ให้เช่า เช่น บ้านเช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
อ่ืน ๆ เช่น เกสท์เฮาส์ ที่ ไม่เข้าข่ายกิจการ
โรงแรม 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการโรงมหรสพ 
เช่นโรงหนัง โรงภาพยนตร์ โรงละครและอ่ืนๆ
ตาม พ.ร.บ. ปูองกันอันตรายอันเกิดแต่การเล่น
มหรสพฯ 

- 
 
 
 
 
 
 

-เว้นแต่การให้บริการใน ๙(๒) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล กรณีการอบสมุนไพร
ของสถานพยาบาลของรัฐ ไม่ถือว่าเป็น
การค้า 

 
-โ ร ง แ ร ม (ต า ม  พ . ร . บ .โ ร ง แ ร ม              
พ.ศ.๒๔๗๘) ถึงบรรดาสถานที่ทุกชนิด
ที่ จั ดตั้ ง ขึ้ น เ พ่ือรั บสิ นจ้ า งสํ าหรั บ         
คนเดินทางหรือบุ คคลที่ ประสงค์           
จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว 

 
 
- 
 

 
 
 
 
- โรงมหรสพ (ตาม พ.ร.บ.ปูองกัน
อันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
พุทธศักราช ๒๔๖๔) หมายความตลอด
ถึงตึก เรือน โรงหรือกระโจมและ        
ที่ปลูกกําบังอย่างใด ๆ ซึ่งเป็นสถานที่
สําหรับเล่นมหรสพ(เช่น งิ้ว ลิเก ละคร 
ภาพยนตร์)เพ่ือเก็บเงินแก่คนด ู

 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
(๘)  การจัดให้มีมหรสพ การแสดง
ด น ต รี  เ ต้ น รํ า  รํ า ว ง  ร อ ง แ ง็ ง         
ดิสโกเทก  คาราโอเกะ หรือตู้เพลง  
หรือการแสดงอื่นๆในทํานองเดียวกัน 
 
 (๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา 
หรือกิจการอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน 
เว้นแต่ เป็นการให้บริการที่ ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
 
 
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่น
สเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการ
เล่นอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
 
 ( ๑๑)  การประกอบกิจการ    เสริม
สวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 
 
 
 
 (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่
ออกกําลังกาย 
 
 (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการ
ควบคุมน้ําหนัก 

หมายถึง สถานที่ที่จัดให้มีมหรสพ การแสดง
ดนตรี  เต้นรํา  รําวง รองแง็ง  ดิสโกเทก       
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการสระว่ายน้ําที่ให้
คนเข้าไปเล่นน้ํา ว่ายน้ําหรือออกกําลังกาย เช่น
สระว่ายน้ํ าสวนสยามหรือสระว่ายน้ํ าของ
ศูนย์การค้าต่าง ๆ เป็นต้น เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการการเล่น
สเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆ    
ในทํานองเดียวกัน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการเสริมสวยของ
สุภาพสตรีหรือการแต่งผมของสุภาพบุรุษ
รวมทั้งการแต่งเล็บ แต่งหน้า นวดหรืออบหน้า
หรือผิวหรืออ่ืนๆ เว้นแต่กิจการนั้นๆเข้าข่าย
กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น การศัลยกรรม
ตกแต่ง เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการสถานที่ออก
กําลังกาย 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้บริการ
ควบคุมน้ําหนักซึ่งหมายถึงการรักษาน้ําหนัก
ของร่างกายให้เหมาะสมกับวัยและรูปร่าง โดย
อาจเพ่ิมหรือลดน้ําหนักหรือหรือให้คงที่ก็ได้ซึ่ง
ให้บริการโดยวิธีการใด ๆ เช่น การควบคุมทาง
โ ภ ช น า ก า ร ก า ร ใ ห้ อ า ห า ร ห รื อ ย า ที่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ทั้งนี้ไม่รวมการให้บริการใน
ส ถ า น พ ย า บ า ล ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาล 

- กรณีที่เป็นการแสดงที่เก็บค่าเข้าชม 
หรือค่าเข้า 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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 (๑๔) การประกอบกิจการ สวนสนุก 
โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
 
 (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 (๑๖) การประกอบกิจการ    สนาม
กอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 
 ( ๑ ๗ )  ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การ
สาธารณสุ ข  วิทยาศาสตร์  หรื อ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง 
หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
 
  
 
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการ
เ ลี้ ย ง แ ล ะ ดู แ ล เ ด็ ก ที่ บ้ า น ข อ ง
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

หมายถึง  สถานที่ที่ประกอบการเกี่ยวกับ     
สวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการเกี่ยวกับการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์ 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้มีการเล่น
กอล์ฟ หรือฝึกซ้อมเล่นกอล์ฟ 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้บริการ
เกี่ยวกับห้องปฏิบัติ(lab) ทั้งทางด้านการแพทย์ 
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
เช่นห้องปฏิบั ติ การตรวจวิ เคราะห์ เลื อด 
ปัสสาวะ น้ําเสีย สารเคมี หรือห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมด้วย เว้นแต่การบริการที่มีอยู่           
ในสถานพยาบาล 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการให้บริการ 
สักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่ งส่วนใดของ
ร่างกาย 
 
 
หมายถึง การประกอบกิจการที่ ให้บริการ            
ส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด
ถึงอายุไม่เกิน ๖ ปีที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้
ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับ
เลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม 
 
หมายถึง การประกอบกิจการที่ให้บริการส่ง
พนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ (ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป) ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้     
ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับ
ดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่
ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการ
สปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือ            
รับฝากสัตว์ชั่วคราว 
 
๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(๑)  การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วย
เครื่องจักร หรือทอผ้าด้วย กี่กระตุก 
 
(๒)  การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น 
หรือใยสังเคราะห์ 
 
(๓) การปั่นฝูายนุ่น ใยสังเคราะห์ด้วย
เครื่องจักร 
 
(๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  
หรือสิ่งทออ่ืนๆ  ด้วยเครื่องจักร 
 
 
(๕)  การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ
ด้วยเครื่องจักร 
 
(๖)  การพิมพ์ผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ 
 
 
 
(๗)  การซัก  อบ  รีด  การอัดกลีบ
ผ้าด้วยเครื่องจักร 
 
(๘)  การย้อม  ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่ง
ทออ่ืน ๆ 
 

หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการให้บริการ
สปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการปั่นด้าย กรอด้าย  
ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเก็บสะสมปอ ปุาน 
ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
 
หม า ย ถึ ง ส ถ า น ที่ ที่ ทํ า ก า ร ปั่ น ฝู า ย  นุ่ น           
ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
 
หมายถึงสถานที่ที่ทําการทอเสื่อ  กระสอบ  
พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ  เช่น แห อวน เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องทําด้วยเครื่องจักร 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเย็บ ปักผ้า หรือสิ่ง
ทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการพิมพ์สี หรือลวดลาย
บนผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ เช่น เสื่อ พรม กระสอบ 
เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการซัก  อบ  รีด  การอัด
กลีบผ้า โดยการใช้เครื่องจักร 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการย้อม  ฟอก กัดสีผ้า
หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
 

- 
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๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย 
ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือ
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 

 
 
 

(๒)  การระเบิด โม่  บด หรือย่อยหิน 
ด้วยเครื่องจักร 
 
(๓)  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง 
 
 
(๔)  การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน 
ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด 
ตั ก  ดู ด  โ ม่  บด  ห รื อย่ อ ย  ด้ ว ย
เครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
 
(๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน 
หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 
 
(๖) การเลื่อย ตัด  หรือประดิษฐ์หิน
เป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
ต่างๆ 
 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์  
ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตภาชนะหรือ
ผลิตภัณฑ์ประเภทดินเผาทุกชนิด เช่น ถ้วย 
จาน ชาม กระถาง ตุ๊กตาที่ทําด้วยดินเผา หรือ
เซรามิก เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการระเบิด โม่  บด หรือ
ย่อยหนิ ด้วยเครื่องจักร 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตสิ่งของ เครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง เช่น ปูนปาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ขาว 
เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการสะสม ผสมซีเมนต์ 
หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก 
ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการ เจียระไนเพชร  
พลอย  หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
เช่น มรกต หยก เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเลื่อย ตัด  หรือ
ประดิษฐ์ หิ น เป็ นสิ่ ง ของ  เ ครื่ อ ง ใช้  หรื อ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตชอล์ก  ปูน
ปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผา
หินปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์หินไม่เข้าข่าย 
 
 
 
- 
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(๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ   ที่มี
แร่ ใ ยหิ น เป็ นส่ วนประกอบหรื อ
ส่วนผสม 
 
 
 
(๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือ
ผลิตภัณฑ์แก้ว 
 
 
 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือ
ผ้าทราย 
 
 (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์
จากใยแก้ว 
 
 
พ่นทรายลงพ้ืนผิวกระจก แก้ว  หิน 
หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖(๕) 
 
๑๒  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  
ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และ
สารเคมีต่างๆ 
(๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ หรือ
ขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์  หรือ
สารตัวทําละลาย 
 
 
(๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ หรือ
ขนส่งก๊าซ 

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ   
ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น 
ผ้าเบรค ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคากระเบื้อง
ยาง ฝูาเพดาน ท่อน้ํา สายพาน หินเจียระไน 
ปะเก็น เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  ตัด  บดกระจก
หรือผลิตภัณฑ์แก้ว เช่น กระจกเงา กระจก
หน้าต่าง ถ้วย แก้ว จาน ขวด เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตกระดาษทราย 
หรือผ้าทราย 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตใยแก้ว (fiber 
glass) หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว เช่น หลังคา
รถรถยนต์ ถังน้ําไฟเบอร์ เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการล้าง การขัด
ด้วยการพ่นทรายลงพ้ืนผิวกระจก แก้ว  หิน 
หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖(๕) 
 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ หรือเก็บ
สะสมสารเคมีประเภทกรด ด่าง สารออกซิไดซ์
หรือสารตัวทําละลายทุกชนิด รวมทั้ง การขนส่ง
สารเคมีดังกล่าวด้วย 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ หรือเก็บ
สะสมก๊าซ ซึ่งหมายรวมถึง ออกซิเจนเหลว 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- กรณีของผู้ประกอบกิจการขนส่งเป็น
ก า ร ค้ า ต้ อ ง ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต ต่ อ          
เจ้าพนักงานท้องถิ่นของเขตท้องถิ่นที่
บริษัทนั้นตั้งอยู่ 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
 
 
 

(๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น หรือ
ขนส่ งปิ โตร เลี ยมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
 
 
 
(๔)  การผลิต  สะสม หรือขนส่งถ่าน
หิน หรือถ่านโค้ก 
 
 
(๕)  การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
 
 (๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
 
 
(๗)  การโม่  สะสม หรือบดชัน 
 
(๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 
 
 
(๙)  การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือ
ฟิล์มภาพยนตร์ 
 
๑๒ (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วย
พลาสติก  เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

ไนโตรเจนเหลว หรือ ก๊าซในสถานะของเหลว
อ่ืนรวมทั้งการขนส่งก๊าซด้วย 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต กลั่น หรือเก็บ
ส ะส ม น้ํ า มั น ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ห รื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเลียมต่างๆ เช่น ยาง แอสฟัล น้ํามันเตา 
เป็นต้น รวมทั้งการขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม หรือ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนั้น ๆ ด้วย 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต หรือเก็บสะสม
ถ่านหิน หรือถ่านโค้ก รวมทั้งการขนส่งถ่านหิน
หรือถ่านโค้กด้วย 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการประดิษฐ์สิ่งของหรือ
ยกเว้นกรณีการประกอบการเคาะพ่นสียานยนต์ 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตสิ่งของเครื่องใช้
ห รื อผลิ ตภัณฑ์ ด้ ว ยยา ง เที ยม  พลาสติ ก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
เช่น รองเท้า ยางรถ ภาชนะพลาสติก ฟิล์ม 
อุปกรณ์เครื่องครัว เป็นต้น 
 
 หมายถงึ สถานที่ที่ทําการโม่หรือบดชัน 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตสีน้ํามัน หรือ
น้ํามันที่ใช้ผสมสี เช่น น้ํามันสน ทินเนอร์  
เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเคลือบ ชุบ วัตถุ   
ต่าง ๆหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเคลือบ ชุบ วัตถุต่าง 
ๆทั้งที่ เป็นโลหะและอโลหะ ด้วยพลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- เบเกอร์ไลท์ คือพลาสติกทนความ
ร้อน เช่ น  ด้ ามตะหลิ ว  หู จั บของ
ภาชนะ เป็นต้น 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 



 

 
ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

 
 
 
 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 
 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมี
ดับเพลิง 
 
 
 
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 
 
(๑๔) การผลิต  สะสม ขนส่งดอกไม้
เ พ ลิ ง  ห รื อ ส า ร เ ค มี อั น เ ป็ น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 
 
 
 (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสาร
เคลือบเงา 
 
 
 (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ ขนส่ง
สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะ  นําโรค 
 
 
  
(๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ
กาว 

เช่น ชั้นวางภาชนะ (เหล็กเคลือบพลาสติก)
สายไฟฟูา เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต พลาสติก หรือ
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
เช่นเม็ดพลาสติก เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุสารเคมี
สําหรับดับเพลิง ทุกชนิด เช่น กรดโซดา โฟม
เคมี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง  
เฮลอนเป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตน้ําแข็งแห้ง หรือ
คาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะที่เป็นของแข็ง 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต เก็บสะสม
ดอก ไม้ เ พลิ ง  พ ลุ  ห รื อ ส า ร เ ค มี อั น เ ป็ น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง เช่น    
ดินปะสิว กํามะถัน เป็นต้นรวมทั้งการขนส่ง
ดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีดังกล่าว 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตเชลแล็กหรือสาร
เคลือบเงา เช่น แลกเกอร์  ยูริ เทน วานิช     
เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ เก็บ
สะสมสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรคทุก
ชนิด เช่นยากันยุง สารเคมีฉีดฆ่าแมลงวัน    
เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ เก็บ
สะสมกาวทุกชนิด เช่น กาวยาง กาวแปูง กาว
หนังสัตว์กาววิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๑๓  กิจการอื่น ๆ 
 (๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์
อ่ื น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว กั น ด้ ว ย
เครื่องจักร 
 
 
( ๒ ) ก า ร ผ ลิ ต  ซ่ อ ม เ ค รื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  หรืออุปกรณ์ไฟฟูา 
 
 
 
(๓)  การผลิตเทียน หรือเทียนไข  
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 
 
(๔)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือ
ถ่ายเอกสาร 
 
(๕ )   การสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของ                 
ที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 
 
 
 
(๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 
(๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือ
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการพิมพ์หนังสือ สิ่งพิมพ์
อ่ืน ๆ โดยใช้เครื่องจักร เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่น
พับ แผ่นโฆษณาโปสเตอร์ และหมายรวมถึงการ
พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วย 

 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต หรือซ่อมแซม
เครื่ อง อิ เล็ กทรอนิกส์  เครื่ อง ไฟฟูา  หรื อ 
อุปกรณ์นั้ น ๆ เ ช่ น  เค รื่ อ งคิ ด เลข  เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โทรทัศน์ วิทยุ ตู้เย็น เตารีด  
เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตเทียน เทียนไข
หรื อวั ตถุ ที่ คล้ ายคลึ ง  เ ช่ น  ขี้ ผึ้ ง  ไ ขสั ต ว์      
แวกซ์แข็ง เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
หรือการถ่ายเอกสารด้วยเครื่องถ่าย 
 
หมายถึง สถานที่ที่เก็บสะสมวัตถุหรือสิ่งของ
เก่าที่ชํารุด ที่ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ ซึ่งหมายถึง
การค้าขายของเก่าที่เหลือทิ้ง เช่น เศษเหล็ก 
ขวดแก้วหนังสือพิมพ์เก่า กล่องกระดาษ  
เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่หรือโกดังเก็บสินค้าต่างๆ 
 
หมายถึง  สถานที่ที่ทําการล้ าง ขวด หรือ
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้แล้ว เพ่ือนําไปใช้
ใหม่ หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- กรณีร้านขายรถยนต์เก่าของเก่า   
ของโบราณ ที่มีค่า ไม่เข้าข่ายกิจการนี้ 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
 (๘)  การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธี
อ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
 
 
 (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบ
เรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
 
(๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้
เครื่องจักร 
 
๑๓ (๑๑) การให้บริการควบคุม
ปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์
พาหะนําโรค 
 
(๑๒) การผลิต สิ่งของ เครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์จากยาง 
 
(๑๓) การผลิต  สะสม หรือขนส่งไป
โอดีเซลและเอทานอล 
 
 

หมายถึง สถานที่ที่ทําการพิมพ์ เขียน พ่นสี 
หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ เช่น ขวด 
เครื่องประดับ กล่องกระดาษ พลาสติก เป็นต้น 
 
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการท่าเทียบ
เรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการบรรจุหีบห่อสินค้า
โดยใช้เครื่องจักร 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการให้บริการควบคุม
ปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต สิ่งของ เครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
 
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต  สะสม หรือขน
ส่งไปโอดีเซลและเอทานอล 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

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

                ๑. ข้าพเจ้า…………………………………………..……………….อายุ…………….ปี     สัญชาติ………………… 
โดย........................................................................ ............................................................ผูม้ีอํานาจลงนามแทน 
นิติบุคคลปรากฏตาม........................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่………………หมู่ที…่……............ตรอก/ซอย……………ถนน…………………..…………ตําบล………………………
อําเภอ…………….…………..จังหวัด…………………………..……โทรศัพท์…………………………………………………………….. 

                ๒.พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
(      ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(      ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่.............................................. ............. 

............................................................................................................................................................................... 
(       ) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กรณีกฎหมายกําหนด) 
(       ) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีกฎหมายกําหนด) 
(      ) ใบมอบอํานาจ( ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
(      ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(      ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
(      ) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ   

                       (๑) …………………………………………………………… 
                            (๒) …………………………………………………………… 
                       (3) …………………………………………………………… 
                            (4) …………………………………………………………… 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
                                                
 
                                                                                            

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

 
 

 
 

คําขอที่............/.......... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต   

  
 
เลขที่  ..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน.........................พ.ศ............... ...................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน  (     )     ครบ 
                                         (     )     ไม่ครบคือ 

๑. ...................................................................................... 
๒. ...................................................................................... 
3. ......................................................................................  

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนญุาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต    

 
เลขที.่..............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดอืน..............................พ.ศ.................... ......... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน  (     )     ครบ 
                                         (     )     ไม่ครบคือ 

๑. ...................................................................................... 
๒. .................................................................... .................. 
3. ......................................................................................  

 
  
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักท้องถิ่นภายใน................... วันนับ ตั้งแต่              
วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
                                                                                  (ลงชื่อ) 
            (...........................................................) 
                                                                                     ตําแหน่ง................................................. 



 

 
ใบอนุญาต 

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

 
เล่มที่………เลขที..................../.................... 
              (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้………………………………………….……................สัญชาติ…………………… 
ที่อยู่เลขที่…………..หมู่ที่…………ตรอก/ซอย……………ถนน……………………ตําบล…………………………….อําเภอ………………
จังหวัด…………โทรศัพท์…………………….. 

ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................ประเภท………………………………………............ 
ตั้งอยู่เลขที่……………หมู่ที่…….…ตําบล………………อําเภอ.....................จังหวัด........................โทรศัพท์....................... 

อัตราค่าธรรมเนียมปีละ..................……..…..บาท(.....................................................................)ตามใบเสร็จ 
รับเงินเล่มที่.............ที…่…...............เลขที่………….ลงวันที่……........................................………………….......... 
              (๒) ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น 
              (๓) หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง        
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
              (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ คือ 

๔.๑......................................................................................................................  
  ๔.๒.................................................................................................. ..................... 
  4.3………………………………………………………………………………………………………… 
  4.4……………………………………………………………………………………………………….. 
               (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อ วันที่…..…….เดือน………..…………พ.ศ…………..………… 

     (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นสุดเมื่อ วันที่............เดือน........................พ.ศ.......................... 
 
                                                                         (ลงชื่อ) ………………………………………. 
                                                                                     (………………………………….) 
                                                                                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ค าเตือน  
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน วันที่ ใบอนุญาตสิ้นอายุ                   
พร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

                                                                                                             ( มีด้านหลัง) 



 

 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การตรวจสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ 
ในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕ 

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

๑.ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………………………………………. 
๒.ที่ตั้ง เลขที่…………………ถนน………….…………………หมู่ที่ ……..ตําบล………………………….. 
อําเภอ…………………………….จังหวัด……………………………………. 
อยู่ในผังเมืองรวมประเภท …………………………เป็นอาคารประเภท.................................................... 
๓.ชื่อผู้ประกอบการ…………………………………………………………………………………………… 
๔.ที่อยู่  ตั้ง เลขที่…………………ถนน………….……………หมู่ที่ ……..ตําบล………………………….. 
อําเภอ…………………………….จังหวัด…………………………… 
๕.ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ  
 (       ) ห่างจากชุมชน …………………………………...เมตร       (       ) ไม่อยู่ติดชุมชน 
 (       ) ห่างจากวัด      ………………………………….เมตร     (       ) ไม่อยู่ติดวัด 
 (       ) ห่างจาก ศาสนสถาน .…………………….…...เมตร    (       ) ไม่อยู่ติดศาสนสถาน 
 (       ) ห่างจากโรงเรียน….…………………………..….เมตร      (       ) ไม่อยู่ติดโรงเรียน 
 (       ) ห่างจากโรงพยาบาล…………………………….เมตร     (       ) ไม่อยู่ติดกับโรงพยาบาล 
 (       ) ห่างจากสถานที่อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………….. 
๖.อาคารได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 (       ) ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว     (       )  ยังไม่ได้รับการอนุญาต       
ประเภท …………………………..เลขที่ใบอนุญาต…………………………ลงวันที่ …………..... 
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต………………………………………………………………………………… 
ประเภท …………………………..เลขที่ใบอนุญาต…………………………ลงวันที่ …………..... 
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต…………………………………………………………………………………… 
๗.บันไดหนีไฟ    

(     ) มี  (     ) ไม่มี (     ) อาคารที่ไม่ต้องมีทางหนีไฟ 
๘. ปูายบอกทางฉุกเฉิน  (     ) มี        (     ) ไม่มี 
๙. ไฟส่องสว่างทางออกฉุกเฉิน (     ) มี        (     ) ไม่มี 
๑๐.ระบบระบายอากาศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
           (      )  มี         (     )  ไม่มี 
๑๑.ห้องน้ํา ห้องส้วม   จํานวนห้องน้ํา………………….จํานวนห้องส้วม………………… 
 (      )  เพียงพอ  (     ) ไม่เพียงพอ 
 
๑๒.มีสารเคมี วัตถุอันตรายต่อสุขภาพ   
 (      )   มี  (     ) ไม่มี 
๑๓ การเก็บรวมรวมขยะ    
 จํานวนภาชนะรองรับ…………………… (     ) เพียงพอ     (     ) ไม่เพียงพอ 
๑๔.มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย     (     ) ไม่มี 
 (      )  มี ระบุชนิด…………………………………………………………………………………………… 
 การกําจัดโดยวิธี……………………………………………………………………………………………….. 



 

 
๑๕.การปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์เป็นโรคที่เป็นพาหะของโรค   
   (      ) มี   ดําเนินการโดย ………………………………………………………………………………………. 
            (      )  ไม่มี 
๑๖.สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับประกอบอาหาร การปรุงอาหาร  
     การสะสมอาหาร สําหรับคนงาน     
   (      )   มี  ดําเนินการโดย……………………………………………………………………………………….. 
             (     )   ไม่มี 
๑๗.สถานประกอบการมีการจัดวางสิ่งของ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
   (     )  เป็นระเบียบ       (     )   ไม่เป็นระเบียบ 
๑๘.มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และเครื่องมือดับเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
     (      )  มี     ชนิด…………………………………………………………………… 
     (      )  ไม่มี 
๑๙.การปูองกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง      (     )  มี        (      ) ไม่มี 
๒๐. การปูองกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศ   (     )  มี       (      )  ไม่มี 
๒๑.ความเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

 
 
 
 
 

 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าสาย 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ……………… 
 

ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 
 

1 
 

 

1.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
การเพาะพันธุ์ เลี้ยง การอนุบาล ม้า โค กระบือ 

ก. 1-10 ตัว  
ข. 11-30 ตัว 
ค. 30-50 ตัว 
ง. 51 ตัวขึ้นไป 

 
 

200 
300 
500 

5,000 
2 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง การอนุบาลสุกร 

ก. 1-10 ตัว  
ข. 11-30 ตัว 
ค. 30-50 ตัว 
ง. 51 ตัวขึ้นไป 

 
200 
300 
500 

5,000 
3 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง การอนุบาลแพะ แกะ 

     ก. 1-10 ตัว  
     ข. 11-30 ตัว 
     ค. 30-50 ตัว 
     ง. 50 ตัวขึ้นไป 

200 
300 
500 

5,000    
   

4 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง การอนุบาลห่าน เป็ด ไก่ 
ก. 50-100 ตัว 
ข. 101-500 ตัว 
ค. 501-1,000 ตัว 
ง. 1,001-5,000 ตัว 
จ. 5,001-10,000 ตวั 
ฉ. 10,001 ตัวขึ้นไป 

 
200 
500 

1,000 
5,000 

10,000 
15,000 

5 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง การอนุบาลสุนัข แมว เพ่ือการค้า 1,000 
6 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง การอนุบาลสัตว์น้ํา เพื่อการค้า 

ก.พืน้ที่เลี้ยง 3-25 ไร่ 
ข.พื้นที่เลี้ยง 25 ไร่ขึ้นไป 

 
200 
500 

7 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง การอนุบาลสัตว์เลื้อยคลาน 200 
8 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง การอนุบาลแมลง 200 
9 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง การอนุบาลสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม ตัวละ 50  

10 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

1,000 
 
 



 

ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 
 

11 
2.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่า
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก.ใช้เครื่องจักร 
ข.ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
 

500 
300 

12 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 500 
13 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 500 
14 การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 500 
15 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง 

ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมกวิธีใดๆซึ่งมิใช่เพื่อ
เป็นอาหาร  
 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

300 
1,000 

16 การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร
สัตว์ 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 
ค.การสะสมอาหารสัตว์ 

 
 
 

300 
1,000 

500 
17 การผลิต แปรรูป สะสมหรือการล้างครั่ง 500 

 
 

18 

3.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่
ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
การผลิต สะสม หรือบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 
 

200 
500 

19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหาร ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา 
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

200 
500 

20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือ                 
พืชอย่างอ่ืน 

 
200 

21 การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือจากสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ่น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

 
 



 

ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 
22 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

300 
1,000 

 
23 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 

เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

24 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
25 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
26 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 

27 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนย
เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

28 การผลิตไอศกรีม  
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 

29 การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 

30 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
31 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู ข้าว

หมาก น้ําตาลเมา 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

32 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
ก. การลิตน้ํากลั่น 
ข. การผลิตน้ําบริโภค 
ค. น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 

 
1,000 
1,000 

เครื่องละ 100 



 

 
ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 

33 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 
ก. การผลิตน้ําแข็ง 
ข. การสะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 

 
1,000 

500 
34 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม้ 

เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

500 
1,000 

35 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 

1,000 
36  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
5,000 

10,000 
37 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
38 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
39 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 500 
40 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 1,000 
41  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 1,000 

 
 

42 

4.กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

300 
1,000 

43 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แซมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างการ 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

44 การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
45 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าออมสําเร็จรูป 

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
1,000 
5,000 



 

 
 

ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 
46 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ 

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

3,000 
 

47 
5.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

48 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
1,000 
5,000 

49 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอ่ืน 
ๆ ในทํานองเดียวกัน 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

50 การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 
-ไม่เกิน 150 แรงม้า  
-เกินกว่า 150 แรงม้า 

 
300 

 
1,000 
5,000 

51 การผลิตยาสูบ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
1,000 
2,000 

52 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
53 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 

1,000 
54 การผลิตเส้นใยจากพืช 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
55 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
 
 



 

 
ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 

 
56 

6.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆด้วยโลหะหรือ
แร่ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

300 
1,000 

57 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน
ลําดับที่ 56 

 
1,000 

58 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือ
ไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในลําดับที่ 56 

 
1,000 

59 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 56 

 
1,000 

60 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน
ลําดับที่ 56 

 
1,000 

61 การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 1,000 
 

62 
 

7.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักหรือเครื่องกล 
การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

1) มีเนื้อที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
2) มีเนื้อท่ีประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตร 

 
 

1,000 
5,000 

63 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 10,000 
64 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
1) มีเนือ้ที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
2) มีเนื้อที่ประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตร 

 
 

500 
1,000 

65 การประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ หรือ
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

1) มีเนื้อที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
2) มีเนื้อที่ประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
3) มีเนื้อที่ประกอบกิจการเกิน 400 ตารางเมตร  

 
 
 

1,000 
5,000 

10,000 
66 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 500 
67 การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 

ก. ผลิตแบตเตอรี่ 
ข. สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบบเตอรี่ 

 
3,000 

300 
 
 
 
 



 

ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 
68 การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

ก. รถจักรยานยนต์ 
ข. รถยนต์ 

 
500 

1,000 
69 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

ก. ผลิตผ้าเบรก หรือผ้าคลัตช์ 
ข. การซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

 
5,000 

500 
70 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน

ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
1) มีเนื้อที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
2) มีเนือ้ที่ประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตร 

 
 

500 
1,000 

 
71 

8.กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
การผลิตไม้ขีดไฟ 

 
500 

72 การเลื่อย ซอย ตัด ขัด ใส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
1) มีเนื้อที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
2) มีเนื้อที่ประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตร 

 
500 

1,000 
73 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ 

หวาย ชานอ้อย 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

1,000 
3,000 

74 การอบไม้ 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 

1,000 
75 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
76 

 
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
77 การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 

1,000 
78 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

1) มีเนื้อที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
2) มีเนื้อที่ประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตร 

 
300 
500 

 
79 

9.กิจการเกี่ยวกับการบริการ 
การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
 

2,000 
80 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 2,000 



 

 
ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 

81 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน
ลําดับที่ 79 หรือในสถานพยาบาลว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
1,000 

82 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
ลําดับที่ 79 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

1) มีเนื้อที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
2) มีเนื้อที่ประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตร 

 
 

500 
1,000 

83 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือการบริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
ก.มีห้องพักไม่เกิน 20 ห้อง  
ข.มีห้องพักเกิน 20 ห้อง 

 
 

300 
1,000 

84 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน 
ก.มีห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง 
ข.มีห้องพัก 11 -20 ห้อง  
ค.มีห้องพัก 21 – 30 ห้อง 
ง. มีห้องพัก 31- 40 ห้อง 
จ.มีห้องพักมากกว่า 40 ห้อง 

 
 

200 
300 
400 
500 

1,000 
85 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 3,000 
86 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้

เพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
1)สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
2)สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101-200 ตารางเมตร 
3)สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 201-300 ตารางเมตร 
4)สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตร 

 
 

500 
1,000 
1,500 
2,000 

87 การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตในลําดับที่ 79 

 
1,000 

88 การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆในทํานอง
เดียวกัน 

10,000 

89 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 

 
300 

90 การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย  2,000 
91 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 

1)สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
2)สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101-200 ตารางเมตร 
3)สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
500 

1,000 
2,000 

 
 



 

ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 
92 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกมส์ 

ก.ไม่เกิน 10 เครื่อง 
ข.เกิน 10 เครื่อง ขึ้นไป 

 
1,000 
2,000 

93 ประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
ก.ไม่เกิน 10 เครื่อง 
ข.เกิน 10 เครื่อง 

 
1,000 
2,000 

94 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 3,000 
95 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือ

สิ่งแวดล้อม 
 

1,000 
96 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 500 
97 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 1,000 
98 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 1,000 
99 การประกอบกิจการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 1,000 

 
100 

10.กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
ก.กี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ แต่ไม่เกิน 10 กี่ 
ข.กี่กระตุกตั้งแต่ 10 กี่ข้ึนไป 
ค.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 
5,000 

101 การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 
500 

102 การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 500 
103 การทอเสื่อ กระสอบ หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 500 
104 การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 

ก.1-2 เครื่อง 
ข.3-4 เครื่อง 
ค.5 เครื่อง ขึน้ไป 

 
300 

1,000 
1,500 

105 การพิมพ์ผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
1,000 
2,000 

106 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
ก.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ                                                    
ข.สถานบริการซัก อบ รีด 

 
เครื่องละ 100 

1,000 
107 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 500 

 
 
 



 

ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 
 
108 

11.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

500 
1,000 

109 การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 5,000 
110 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 

2,000 
111 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือ

ย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในลําดับที่ 109 
 

2,000 
112 กรเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,500 
113 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 1,000 
114 การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 1,000 
115 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 2,000 
116 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,000 
117 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 1,000 
118 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 1,000 
119 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตในลําดับที่ 60 
 

2,000 
 

120 
12.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 

 
3,000 

121 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 3,000 
122 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

ก.การผลิต การกลั่น ปิโตรเลยีม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ข.การสะสมหรือขนส่งปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
-สถานีบริการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 
-ร้านจําหน่ายน้ํามันหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(รวมถึงปั๊มหลอดมือหมุน,ปั๊มหยอดเหรียญ) 
ค.การขนส่ง 

 
5,000 

 
2,000 

500 
 

2,000 
123 การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 

ก.การผลิต 
ข.การสะสม 
ค.การขนส่ง 

 
2,000 
1,000 
1,000 

124 การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับในลําดับที่ 62 1,000 
125 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
2,000 

 



 

 
ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 
126 การโม่ สะสม หรือบดชัน 

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 

1,000 
127 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 1,000 
128 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนต์ 500 
129 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบอเกอร์ไลท์ 

 หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
 

1,000 
130 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบอเกอร์ไลท์ 

 หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
 

2,000 
131 การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 5,000 
132 การผลิตน้ําแข็งแห้ง 2,000 
133 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้

เพลิง 
 

2,000 
134 การผลิตเซลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 2,000 
135 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 2,000 
136 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

ก.การผลิต 
ข.การสะสม หรือบรรจุ 

 
1,000 

300 
 

137 
13.กิจการอื่น ๆ 
การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

 
2,000 

138 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ อุปกรณ์
ไฟฟูา 
ก.การผลิต 
ข.การซ่อม 

 
 

10,000 
1,000 

139 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 
140 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 

ก.การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว 
ข.การถ่ายเอกสาร 

 
1,000 

500 
141 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

ก.มีเนื้อที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
ข.มีเนื้อที่ประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตร 

 
1,000 
3,000 

142 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
ก.พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
ข.พื้นที่ไม่เกิน 100-500 ตารางเมตร 
ค.พืน้ที่เกิน 500 ตารางเมตร 

 
1,000 
2,000 
3,000 

 



 

 
ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 
143 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่ หรือแปรสภาพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
1,000 

144 การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร 

 
50.0 

1,000 
145 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 1,000 
146 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 1,000 
147 การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 3,000 
148 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 1,000 
149 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลหรือเอทานอล 3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 




