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ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผอืก 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

พ.ศ. 2560 

 

หลักการ 

เพื่อให้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผือก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มี

ประเภทกิจการและอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นปัจจุบันตรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558  

เหตุผล 

 เนื่องจากเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มกีารก าหนดค่าธรรมเนียม

ตามประเภทของกิจการโดยไม่มีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมและประเภทกิจการมาตั้งแต่ ปี 2543  ดังนั้น

เพื่อให้เทศบัญญัติเป็นปัจจุบัน โดยมีกิจการที่จะควบคุมตรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558  ทั้งสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการในการ

ควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕5 

มาตรา ๕8 มาตรา ๖๓ และ มาตรา ๖5 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ

รับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย พ.ศ.2559 กฎกระทรวงควบคุมสถาน

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕60 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 มาตรา ๖๐ ให้อ านาจเทศบาลตราเทศบัญญัติ จงึจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผือก 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2560 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง เทศบัญญัติต าบลช้างเผือก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ.2543 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ประกอบกับ มาตรา ๗  มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 

มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลช้างเผือก  โดยได้รับความเห็นชอบ

จากสภาเทศบาลต าบลชา้งเผือก  และได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จึงตราเทศบัญญัติ

ไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผือก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2560 " 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลชา้งเผือกเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) เทศบัญญัติต าบลชา้งเผือก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 

(2) เทศบัญญัติต าบลช้างเผือก แก้ไขเพิ่มเติม เทศบัญญัติต าบลช้างเผือก  เรื่อง การควบคุมกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๖ 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕  

“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบในการ 

ด าเนินการของสถานประกอบกิจการนัน้ 

“ผูป้ฏิบัติงาน” หมายความว่า ผูป้ฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 

กิจการที่ท าให้มผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา่ สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน 

ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรอือาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  



๒ 
 

“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 

กิจการที่ท าให้มผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 

กิจการที่ท าให้มผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของสถาน

ประกอบกิจการที่ท าให้มผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ 

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มผีลกระทบหรอือาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือสิ่งอื่นใด ที่

ปนเปื้อน สารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมี

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าดว้ยวัตถุอันตราย 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลชา้งเผือก 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลชา้งเผือก 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลช้างเผือก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ 

ออกระเบียบ ประกาศ หรอืค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ บททั่วไป 

 

ข้อ 5 ให้กิจการดังต่อไปนีเ้ป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ตอ้งมกีารควบคุมภายในเขตเทศบาล 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

(๑) การเพาะพันธุ์  เลีย้ง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

(๒) การประกอบกิจการเลีย้ง  รวบรวมสัตว์  หรอืธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ ท านองเดียวกัน  เพื่อให้

ประชาชนเข้าชมหรอืเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง  

หรอืทางออ้ม  หรอืไม่ก็ตาม 

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลติภัณฑ์ 

(๑) การฆ่า  หรอืช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหนา่ยอาหาร  เร่ขาย  หรอืขาย ในตลาด 

(๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรอืสะสมหนังสัตว ์ ขนสัตว์ 

(๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรอืชิน้ส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 



๓ 
 

(๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรอืไขสัตว์ 

(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  ขน

สัตว์หรอืส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการตม้  นึ่ง  ตาก  เผาหรอืกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

(๖) การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของสัตว์หรอืพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือสว่นประกอบของอาหารสัตว์ 

(๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรอืล้างครั่ง 

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การ

ขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  น้ าจิ้ม  

หรอืซอสปรุงรสชนิดตา่ง ๆ 

(๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้ง

เจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ าปลา  หอยดอง  น้ าเคย  น้ าบูดู   ไตปลา  หรือ

ผลติภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

(๓) การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  หรอืพืชอย่างอื่น 

(๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  

เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรอืวิธีอื่นใด 

(๕) การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

(๖) การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจนี  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอี ๋ 

เนือ้สัตว์เทียม  หรอืผลติภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

(๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา  หรอืผลติภัณฑ์อื่น ๆ   ที่คล้ายคลึงกัน 

(๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแหง้  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

(๙) การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  น้ านม  หรอืผลติภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 

(๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์เนย

เทียม  และผลติภัณฑ์เนยผสม 

(๑๑) การผลิตไอศกรีม 

(๑๒) การคั่ว  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุกาแฟ 

(๑๓) การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  ใบชาแหง้  ชาผง  หรอืเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

(๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  น้ าส้มสายชู  ข้าว

หมาก  น้ าตาลเมา 

(๑๕) การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหนา่ยอัตโนมัติ 

(๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรอืขนส่งน้ าแข็ง 
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(๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าจากพืช  ผัก  ผลไม้  

เครื่องดื่มชนิดตา่ง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรอืภาชนะอื่นใด 

(๑๘) การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรอืภาชนะอื่นใด 

(๑๙) การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรอืสารปรุงแต่งอาหาร 

(๒๐) การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  น้ าตาล  น้ าเชื่อม 

(๒๑) การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุแบะแซ 

(๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ลา้งสัตว์น้ า  ที่ไม่ใชเ่ป็นส่วนหน่ึงของกิจการหอ้งเย็น 

(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 

(๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ ์ท าความสะอาด 

(๑) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรอืบรรจุยา 

(๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ

ร่างกาย 

(๓) การผลติ  บรรจุส าลี  ผลิตภัณฑจ์ากส าลี 

(๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผา้อ้อมส าเร็จรูป 

(๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาท าความสะอาด  หรอืผลติภัณฑ์ ท าความสะอาดต่าง ๆ 

๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

(๑) การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 

(๒) การล้าง  อบ  รม  หรอืสะสมยางดบิ 

(๓) การผลิต  หรอืแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช   หรือแป้งอื่น ๆ  ในท านอง

เดียวกัน 

(๔) การสีขา้ว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรอืแบ่งบรรจุขา้วด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

(๕) การผลิตยาสูบ 

(๖) การขัด  กะเทาะ  หรอืบดเมล็ดพืช 

(๗) การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุปุ๋ยหรอืวัสดุที่น าไปผลติปุ๋ย 

(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 

(๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง  ขา้วเปลือก  ออ้ย  ขา้วโพด 

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรอืแร่ 

(๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรอืเครื่องใช้ตา่ง ๆ  ด้วยโลหะหรอืแร่ 

(๒) การถลุงแร ่ การหลอม  หรอืหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน  ๖  (๑) 
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(๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซ  หรือ

ไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

(๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ โลหะอื่นใด  ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

(๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรอืสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน  ๖  (๑) 

(๖) การท าเหมอืงแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรอืล้างแร่ 

๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรอืเครื่องกล 

(๑) การตอ่  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรอืพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

(๒) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล 

(๓) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  

หรอือุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล 

(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ หรือจ าหน่าย  

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรอืปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรอืเครื่องกล ดังกล่าวด้วย 

(๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 

(๖) การผลิต  สะสม  จ าหนา่ย  ซ่อม  หรอือัดแบตเตอรี่ 

(๗) การจ าหนา่ย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรอืตั้งศูนย์ถ่วงลอ้ 

(๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรอือัดผา้เบรก  ผ้าคลัตช์ 

(๙) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ ของยานยนต์  

เครื่องจักร  หรอืเครื่องกลเก่า 

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรอืกระดาษ 

(๑) การผลิตไม้ขดีไฟ 

(๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าคิว้  หรอืตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

(๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้   หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  

หวาย  ชานอ้อย 

(๔) การอบไม ้

(๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 

(๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรอืผลติภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 

(๗) การผลิตกระดาษชนดิต่าง ๆ 

(๘) การเผาถ่าน  หรอืสะสมถ่าน 

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
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(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล  ตาม

กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

(๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต ใน  ๙  (๑)  

หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น การให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ พักช่ัวคราวส าหรับ

คนเดินทางหรอืบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรอืกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

(๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่นใน

ท านองเดียวกัน 

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

(๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   คาราโอเกะ  หรือตู้

เพลง  หรอืการแสดงอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 

(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน  เว้นแต่ เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ  ในท านอง

เดียวกัน 

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ ตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 

(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนกั 

(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรอืตู้เกม 

(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรอืสนามฝกึซ้อมกอล์ฟ 

(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์ หรือ

สิ่งแวดล้อม 

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรอืเจาะส่วนหนึ่งสว่นใดของรา่งกาย 

(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก สัตว์ช่ัวคราว 
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๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

(๑) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผา้ด้วยเครื่องจักร  หรอืทอผา้ด้วยกี่กระตุก 

(๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรอืใยสังเคราะห์ 

(๓) การปั่นฝา้ย  นุน่  ใยสังเคราะหด์้วยเครื่องจักร 

(๔) การทอเสือ่  กระสอบ  พรม  หรอืสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

(๕) การเย็บ  ปักผา้  หรอืสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

(๖) การพิมพผ์า้  และสิ่งทออื่น ๆ 

(๗) การซัก  อบ  รีด  หรอือัดกลีบผา้ด้วยเครื่องจักร 

(๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรอืสิ่งทออื่น ๆ 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรอืผลติภัณฑด์ินเผา 

(๒) การระเบิด  โม่  บด  หรอืย่อยหิน  ดว้ยเครื่องจักร 

(๓) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต ์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๔) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม่  บด  

หรอืย่อย  ดว้ยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

(๕) การเจยีระไนเพชร  พลอย  หนิ  หรอืกระจก  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๖) การเลื่อย  ตัด  หรอืประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลติภัณฑ์ตา่ง ๆ 

(๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดนิสอพอง  หรอืเผาหนิปูน 

(๘) การผลิตผลิตภัณฑต์่าง ๆ  ที่มแีรใ่ยหนิเป็นส่วนประกอบหรอืส่วนผสม 

(๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรอืผลติภัณฑ์แก้ว 

(๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรอืผา้ทราย 

(๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรอืผลติภัณฑ์จากใยแก้ว 

(๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีตา่ง ๆ 

(๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรอืสาร ตัวท าละลาย 

(๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนส่งก๊าซ 

(๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรอืขนส่งปิโตรเลียมหรอืผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม 

(๔) การผลิต  สะสม  หรอืขนส่งถ่านหิน  หรอืถ่านโค้ก 

(๕) การพ่นส ี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 
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(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๗) การโม่  สะสม  หรอืบดชัน 

(๘) การผลิตสหีรอืน้ ามันผสมส ี

(๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนตร์ 

(๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรอืวัตถุ ที่คล้ายคลึง 

(๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๑๒) การผลิต  หรอืบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแหง้ 

(๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ในการผลิตดอกไม้

เพลิง 

(๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรอืสารเคลือบเงา 

(๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสง่สารก าจัดศัตรูพืชหรอืพาหะน าโรค 

(๑๗) การผลิต  สะสม  หรอืบรรจุกาว 

๑๓. กิจการอื่น ๆ 

(๑) การพิมพห์นังสือหรอืสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

(๒) การผลิต  ซ่อมเครื่องอเิล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรอือุปกรณ์ไฟฟ้า 

(๓) การผลิตเทียน  หรอืเทียนไข  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๔) การพิมพแ์บบ  พิมพ์เขยีว  หรือถ่ายเอกสาร 

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใชแ้ล้วหรอืเหลือใช้ 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา้ 

(๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ 

(๘) การพิมพ ์ เขียน  พ่นส ี หรอืวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มใิช่สิ่งทอ 

(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรอืแพปลา 

(๑๐) การบรรจุหบีหอ่สินค้าโดยใช้เครื่องจักร 

(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง  หรอืสัตว์พาหะน าโรค 

(๑๒) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรอืผลติภัณฑ์จากยาง 

(๑๓) การผลิต  สะสม  หรอืขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 



๙ 
 

ข้อ ๖ ผู้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องด าเนินการให้เป็น ไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย การควบคุม 

อาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบ

กิจการ ทีม่กีารประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนนั้นและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องดว้ย แล้วแต่กรณี 

 

หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับใหผู้ด้ าเนินกิจการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรอืสุขลักษณะ

ของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

 

ส่วนที่ ๑ 

สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภบิาล 

 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก 

สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 

เป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือจะต้องมีระบบป้องกัน

ผลกระทบ ต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบ

กิจการ ทั้งนี ้ตามที่รัฐมนตรกี าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะ ประกอบ

กิจการที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ 

หรือทางออกฉุกเฉิน ให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้

ต้องไม่มสีิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมปี้ายหรือเครื่องหมายแสดง ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟ

ส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศ ให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนด ใน

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมกีารดแูลรกัษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพ ที่

ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 



๑๐ 
 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการตอ้งมกีารเก็บ รวบรวม หรอืก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย 

รวมทั้งมกีารท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรอืภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

(๒) ในกรณีที่มีการก าจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้อง 

ด าเนินการใหถู้กต้องตามเทศบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หรอืมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มี การ

ระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ หรือเป็น

อันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

ในกรณีที่มีน้ าทิ้งหรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการด าเนินการของ 

สถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการนั้นต้องด าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าว

ก าหนด 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค ให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนด 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร การปรุง 

อาหาร หรือการสะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่

ก าหนด ตามเทศบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และ

ดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิด เหตุ

ร าคาญหรอืเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ขอ้ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าดื่มที่สะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค 

ของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาด และ

ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาดื่มต้อง ไม่

เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรอืสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบ 

กิจการนัน้ ๆ ทั้งนี ้ไม่รวมถึงน้ าที่ใชใ้นกระบวนการผลิต 

 

 



๑๑ 
 

ส่วนที่ ๒ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

 

ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

กฎหมายว่าดว้ยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย ส าหรับ

เก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมาย ว่า

ด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่น ใด

อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉิน และที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ าเป็น และ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน กฎหมายว่าดว้ยวัตถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ขอ้ ๒๑ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่สภาพที่ปลอดภัยส าหรับ การ

ใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดยมีระบบ 

ป้องกันอนัตราย และป้ายค าเตือนหรอืค าแนะน าในการป้องกันอันตรายจากอปุกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร

นั้น ทั้งนีก้ารจัดวางหรอืการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมอื หรอืเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดิน และ

การปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๓ สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย หรือมีการใช้

สารเคมีหรอืวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุมป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรืออาจเป็น 

อันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผูอ้ยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรอืผูท้ี่ตอ้งประสบกับเหตุนั้น 

 

หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 

 

ข้อ ๒๔ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ ที่

ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแตจ่ะได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อ

ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 



๑๒ 
 

ใบอนุญาตใหใ้ช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า

จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังตอ่ไปนี ้

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ ระบุ เชน่ หนังสือเดินทาง) 

(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ 

ข้อ ๒๖ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 

ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท า

บันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่ 

และผูย้ื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ

อนุญาต ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน

เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต ได้

ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี 

หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง

เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๒๗ ผูไ้ด้รับอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแตจ่ะมีเหตุอันสมควรและได้แจง้ตอ่เจา้พนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ ให้

ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ เสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่อายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่

ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 



๑๓ 
 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 

เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ

พนักงานเจ้าหนา้ที่แหง่ท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอ่เจา้พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

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

ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลอือยู่มาแสดงตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ขอ้ ๓๑ ในกรณีทีป่รากฏว่าผูร้ับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิี ้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้า

พนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสบิห้าวัน 

ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้แต่สองครั้งขึน้ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(๒) ตอ้งค าพิพากษาถึงทีสุ่ดวา่ได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย

อย่างร้ายแรง ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ

ของประชาชน 

ข้อ ๓๓ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต 

ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง

ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ

ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 

แล้วแต่กรณ ี

ข้อ ๓๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๔ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 

ขอ้ ๓๕ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนด ไว้

ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิน้ 

อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการน้ัน ถ้ามิได้เสีย 



๑๔ 
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อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลช้างเผือก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 
 

ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
 

(1)  การเพาะพันธุ์  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด นอกจากข้อ  (1.1) 

      (1.1)  การเลีย้งสัตว์ 

               (๑.1.๑)  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง 

                          (ก)  ไม่เกิน  50  ตัว  ตัวละ 

                          (ข)  ตั้งแต ่ 51 – 100  ตัว  กิจการละ 

                          (ค)  ตั้งแต ่ 101 – 500  ตัว  กิจการละ 

                          (ง)  ต้ังแต ่ 501  ตัวขึ้นไป  กิจการละ 

               (๑.1.2)  สุกร 

                          (ก)  ไม่เกิน  50  ตัว  ตัวละ 

                          (ข)  ตั้งแต ่ 51 – 500  ตัว กิจการละ   

                          (ค)  ตั้งแต ่ 501  ตัวขึ้นไป กิจการละ 

               (๑.1.3)  ห่าน  เป็ด  ไก่  นก 

                          (ก)  ไม่เกิน  50  ตัว  ตัวละ 

                          (ข)  ตั้งแต ่ 51 – 100  ตัว  กิจการละ 

                          (ค)  ตั้งแต ่ 101 – 500  ตัว  กิจการละ 

                          (ง)  ตั้งแต ่ 501 – 5,000  ตัว  กิจการละ 

                          (จ)  ตัง้แต่  5,001 – 10,000  ตัว  กิจการละ 

                          (ฉ)  ตั้งแต ่ 10,001  ตัวขึ้นไป  กิจการละ 

                (๑.1.4)  สุนัข  แมว 

                          (ก)  ไม่เกิน  50  ตัว  ตัวละ 

                          (ข)  ตั้งแต ่ 51  ตัวขึ้นไป  กิจการละ 

(2)  การประกอบกิจการเลีย้ง  รวบรวมสัตว์  หรอืธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน 

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่า

ดู หรอืค่าบริการไม่ว่าทางตรง หรอืทางออ้ม หรอืไม่ก็ตาม 

 
 

1,000 

 

 

5๐ 

๔,๐๐๐ 

6,๐๐๐ 

10,๐๐๐ 

 

5๐ 

5,๐๐๐ 

10,๐๐๐ 

 

1๐ 

2,๐๐๐ 

4,๐๐๐ 

6,๐๐๐ 

8,๐๐๐ 

10,๐๐๐ 

 

1๐ 

3,๐๐๐ 

5,๐๐๐ 
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ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

(๑)  การฆ่า  หรอืช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหนา่ยอาหาร  การเร่ขาย  หรอื  

ขายในตลาด 

      (๑.๑)  การฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่  (สัตว์ 4 ขาขึน้ไป) 

      (๑.๒)  การฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก   ( สัตว์ 2 ขา) 

(๒)  การ  ฟอก  หมัก  ตาก หรอืสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 

(๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรอืชิน้ส่วนสัตว์ที่ยังมไิด้แปรรูป 

(๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรอืไขสัตว์ 

(๕)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก  กระดอง  กระดูก เขา  

หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือ  กรรมวิธีใด ๆ ซึ่ง

มิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

      (๕.๑)  โดยใช้เครื่องจักร  

              (๕.๑.๑)  เครื่องจักรที่มกี าลังเกิน  ๒๐  แรงม้าขึน้ไป 

              (๕.๑.๒)  เครื่องจักรที่มกี าลังไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 

      (๕.๒)  ไม่ใช้เครื่องจักร 

(๖)  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจ ุ สะสม  หรอืการกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรอื   

พืช  หรอืส่วนหนึ่งสว่นใดของสัตว์หรอืพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือ    

ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

      (๖.๑)  สถานที่ประกอบการมเีนือ้ที่เกิน ๒๐0 ตารางเมตร ขึน้ไป 

      (๖.๒)  สถานที่ประกอบการมเีนือ้ที่เกิน ๑๐๐ – ๒๐๐ ตารางเมตร 

      (๖.๓ )  สถานที่ประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

(๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรอืล้างครั่ง 

 

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่าย 

อาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  เต้าเจีย้ว   

ซีอิ้ว  น้ าจิ้ม  หรอืซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

(๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์ได้แก่  ปลาร้า   

ปลาเจา่  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ าปลา   

หอยดอง  น้ าเคย  น้ าบูดู  ไตปลา  หรอืผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ ที่คล้ายคลึง  

 

 

 

4,000 

2,0๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

3,๐๐๐ 

1,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



17 

ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

      (2.1)  การผลติ 

      (2.2)  การสะสม  หรือแบ่งบรรจุ  

(๓)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้   

หรอืพืชอย่างอื่น 

      (3.1)  การผลติ 

      (3.2)  การสะสม  หรือแบ่งบรรจุ 

(๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรอืสัตว์โดยการตาก  บด  นึ่ง   

ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผาหรอืวิธีอื่นใด 

(๕)  การผลติ  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

      (5.1)  การผลติ 

      (5.2)  การสะสม  หรือแบ่งบรรจุ 

(๖)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ เส้นหมี่  ขนมจนี  ก๋วยเตีย๋ว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุน้เส้น  

เกีย้มอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลติภัณฑอ์ื่น ๆ ที่คล้ายคลึง 

      (6.1)  โดยใช้เครื่องจักร 

               (6.1.1)  ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 

               (6.1.2)  เกิน  ๒0  แรงม้าขึน้ไป 

      (6.2)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๗)  การผลิตบะหมี่ มักกะโรน ีสปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลติภัณฑอ์ื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

      (7.1)  โดยใช้เครื่องจักร 

                (7.1.1)  ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 

                (7.1.2)  เกิน  ๒0  แรงม้าขึน้ไป 

      (7.2)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๘)  การผลติขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

      (๘.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 

      (๘.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๙)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  น้ านม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 

      (9.1)  โดยใช้เครื่องจักร 

               (9.1.1)  ไม่เกนิ  ๒๐  แรงม้า 

               (9.1.2)  เกิน  ๒0  แรงม้าขึน้ไป 

      (9.2)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
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ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

(๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลติภัณฑเ์นย  

ผลติภัณฑเ์นยเทียม  และผลิตภัณฑเ์นยผสม 

        (10.1)  โดยใช้เครื่องจักร 

                   (10.1.1)  ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 

                   (10.1.2)  เกิน  ๒0  แรงม้าขึน้ไป 

        (10.2)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

(๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุกาแฟ 

        (๑๒.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 

        (๑๒.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๑๓)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุใบชาแหง้  ชาผง  หรอืเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

(๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน ์น้ าส้มสายชู  

ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 

        (14.1)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์ 

        (14.2)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุน้ าส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 

(๑๕)  การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหนา่ยอัตโนมัติ 

        (15.1)  การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค   

                  (15.1.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน ๑๐๐  ตารางเมตร 

                  (15.1.2)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน ๑๐0  ตารางเมตร  ขึ้นไป 

        (15.2)  การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหนา่ยอัตโนมัต ิ  

                  (15.2.1)  ไม่เกิน  ๑๐๐  เครื่อง  เครื่องละ 

                  (15.2.2)  ตั้งแต ่ ๑๐๑  เครื่อง  ขึน้ไป  กิจการละ 

(๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรอืขนส่งน้ าแข็ง 

(๑๗)  การผลติ  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าจากพืช  ผัก  

ผลไม้  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรอืภาชนะอื่นใด 

        (17.1)  โดยใช้เครื่องจักร 

        (17.2)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๑๘)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุอาหารกระป๋อง  ขวด  หรอืภาชนะอื่นใด 

        (18.1)  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๕  แรงม้า 

        (18.2)  โดยใช้เครื่องจักรเกิน  5  แรงม้า  ขึน้ไป 
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ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
(๑๙)  การผลิต สะสม  หรอืแบ่งบรรจุผงชูรส  หรอืสารปรุงแต่งอาหาร 

(๒๐)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุน้ าตาล  น้ าเชื่อม   

        (20.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน ๑๐๐  ตารางเมตร 

        (20.2)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน ๑๐0  ตารางเมตร  ขึ้นไป 

(๒๑)  การผลิต  สะสมหรอืแบ่งบรรจุแบะแซ 

(๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ลา้งสัตว์น้ า  ที่ไม่ใชเ่ป็นส่วนหน่ึงของกิจการหอ้งเย็น 

        (22.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน ๑๐๐  ตารางเมตร 

        (22.2)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน ๑๐0  ตารางเมตร  ขึ้นไป 

(๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 

(๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

        (24.1)  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า 

        (24.2)  โดยใช้เครื่องจักรเกิน  ๑0  แรงม้า  ขึ้นไป 

 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์ 

เคร่ืองส าอางผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

(๑)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรอืบรรจุยา 

      (1.1)  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐  แรงม้า 

      (1.2)  โดยใช้เครื่องจักรเกิน  ๑0  แรงม้า  ขึน้ไป 

(๒)  การผลิต  การบรรจุยาสฟีัน  แชมพู  ผา้เย็น  กระดาษเย็น  เครื่องส าอาง  

รวมทั้งสบู่ที่ใชก้ับร่างกาย 

(๓)  การผลิต  บรรจุส าลี  ผลติภัณฑ์จากส าลี 

(๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผา้ปิดแผล  ผา้อนามัย  ผา้อ้อมส าเร็จรูป 

(๕)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาท าความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

ต่าง ๆ 

๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

(๑)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 

(๒)  การล้าง  อบ  รม  หรอืสะสมยางดบิ 

(๓)  การผลิตหรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช หรอืแป้งอื่น ๆ ใน

ท านองเดียวกัน 

(๔)  การสีขา้ว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักรหรอืแบ่งบรรจุขา้วด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

      (4.1)  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า 
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ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

      (4.2)  โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๒0 แรงม้า  ขึน้ไป 

(๕)  การผลิตยาสูบ 

      (5.1)  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า 

      (5.2)  โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๒0 แรงม้า  ขึน้ไป 

(๖)  การขัด  กะเทาะ  หรอืบดเมล็ดพืช 

      (6.1)  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

      (6.2)  โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๒0 แรงม้า  ขึน้ไป 

(๗)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุปุ๋ยหรอืวัสดุที่น าไปผลติปุ๋ย 

      (7.1)  การผลิต 

      (7.2)  การสะสม  และการแบ่งบรรจ ุ

               (7.2.1)  สถานประกอบการมีเนือ้ทีเ่กิน  ๒๐0  ตารางเมตร  ขึ้นไป 

               (7.2.2)  สถานที่ประกอบการมีเนือ้ทีเ่กิน  ๑๐0 – ๒๐๐  ตารางเมตร 

               (7.2.3)  สถานที่ประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

(๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช 

(๙)  การตาก  สะสม  หรอืขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง  ขา้วเปลือก  ออ้ย  ขา้วโพด 

 

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

(๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรอืเครื่องใช้ตา่ง ๆ  

      (๑.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 

      (๑.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๒)  การถลุงแร ่ การหลอม  หรอืหล่อ  โลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  6 (๑)  

(๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ต ี ตัด  ประสาน  รีด  หรอือัดโลหะด้วยเครื่องจักร  หรอื 

ก๊าซ  หรอืไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  6 (๑)    

(๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่น

ใด ยกเว้นกิจการใน  6 (๑) 

(๕)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรอืสารเคมี   ยกเว้นกิจการใน  6 (๑)  

      (5.1)   สถานที่ประกอบการมเีนือ้ที่เกิน ๒๐0 ตารางเมตร  ขึ้นไป 

      (5.2)  สถานที่ประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

(๖)  การท าเหมอืงแร ่ สะสม  แยก  คัดเลือก  หรอืล้างแร่ 

5,000 

 

5,000 

10,000 

 

3,000 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

3,000 

2,000 

2,000 

5,000 

 

 

 

5,000 

2,000 

10,000 

5,000 

 

5,000 

 

 

5,000 

3,000 

๑๐,๐๐๐ 
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ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรอืเคร่ืองกล 

(๑)  การตอ่  ประกอบ  เคาะ  ปะผ ุ พ่นส ี หรอืพ่นสารกันสนิมยานยนต ์

      (1.1)  การตอ่  ประกอบยานยนต์ 

      (1.2)  การเคาะ  ปะผ ุ พ่นส ี หรอืพ่นสารกันสนิมยานยนต ์

(๒)  การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล 

(๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับ

อากาศ  หรอือุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล 

(๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือ

จ าหนา่ย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม  หรอืปรับปรุง 

ยานยนต ์ เครื่องจักร  หรอื เครื่องกลดังกล่าวดว้ย 

(๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรอือัดฉีดยานยนต์ 

(๖)  การผลิต  สะสม  จ าหนา่ย  ซ่อม หรอือัดแบตเตอรี ่

(๗)  การจ าหนา่ย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรอืตั้งศูนย์ถ่วงลอ้ 

      (7.1)  รถยนต ์

      (7.2)  รถจักรยานยนต์  

      (7.3)  จักรยาน 

(๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรอือัดผา้เบรก  ผา้คลัตช ์

(๙)  การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรอือุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน

ยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกลเก่า 

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 

(๑)  การผลิตไม้ขดีไฟ 

(๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าคิ้ว  หรอืตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

      (2.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๒๐0 ตารางเมตร  ขึน้ไป 

      (2.2)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

(๓)  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์

จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 

     (3.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน   ๒๐0 ตารางเมตร  ขึน้ไป 

     (3.2)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

(๔)  การอบไม ้

(๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
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ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

(๖)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขยีน  หรอืผลติภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 

      (6.1)  สถานที่ประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๒๐0  ตารางเมตร  ขึน้ไป 

      (6.2)  สถานที่ประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

(๗)  การผลิตกระดาษชนดิต่าง ๆ 

(๘)  การเผาถ่าน  หรอืสะสมถ่าน 

      (8.1)  การเผาถ่าน 

      (8.2)  การสะสมถ่าน 

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

(๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล  ตาม

กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

      (1.1)  กิจการสปาเพื่อสุขภาพ 

      (1.2)  กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

               (1.2.1)  จ านวนไม่เกิน  ๑๐  เตียง 

               (1.2.2)  จ านวน  ๑๑ – ๓๐  เตียง 

               (1.2.3)  จ านวน  ๓๑ – ๕๐  เตียง 

               (1.2.4)  จ านวน  ๕๑  เตียง  ขึน้ไป 

      (1.3)  กิจการนวดเพื่อเสริมสวย 

(๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

(๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ วันแตเ่ป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 

  9 (๑)  หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

(๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (๑) หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

      (4.1)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า 

      (4.2)  การประกอบกิจการสถานที่อบไอน้ า 

      (4.3)  การประกอบกิจการสถานที่อบสมุนไพร 

(๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มใิช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักช่ัวคราว

ส าหรับคนเดินทาง หรอืบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรอืกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

      (5.1)  จ านวน  ๑๕๑ หอ้ง  ขึ้นไป 

      (5.2)  จ านวน  ๗๑ - ๑๕๐ หอ้ง 

      (5.3)  จ านวน  ๒๑ - ๗๐ หอ้ง 

      (5.4)  จ านวนไม่เกิน  ๒๐ ห้อง 
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ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

(๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการ

อื่นในท านองเดียวกัน 

      (6.1)  จ านวน  ๑๐๑ หอ้ง  ขึ้นไป 

      (6.2)  จ านวน  ๘๑ – ๑๐๐  หอ้ง  

      (6.3)  จ านวน  ๕๑ – ๘๐  หอ้ง 

      (6.4)  จ านวน  ๓๑ – ๕๐  หอ้ง 

      (6.5)  จ านวน  ๑๑ – ๓๐  หอ้ง 

      (6.6)  จ านวนไม่เกิน  ๑๐  หอ้ง 

(๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

(๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโกเธค  คาราโอเกะ  

หรอืตู้เพลง  หรอืการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

      (8.1)  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโกเธค  หรือการแสดงอื่น ๆ ใน

ท านองเดียวกัน 

      (8.2)  คาราโอเกะ  หรอืตู้เพลง  หรอืการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน  เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (๑) 

(๑๐)  การประกอบกิจการ  การเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ ใน

ท านองเดียวกัน 

        (10.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๒๐0  ตารางเมตร  ขึ้นไป 

        (10.2)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน   ๒๐๐  ตารางเมตร 

(๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรอืแต่งผม  เว้นแตก่ิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

        (11.1)  กิจการแต่งผม 

        (11.2.  กิจการเสริมสวยและแต่งผม 

(๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 

(๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 

(๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรอืตู้เกม 

        (14.1)  สวนสนุก 

        (14.2)  โบว์ลิ่ง 

        (14.3)  ตู้เกม 
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ต่อปี (บาท) 

(๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

        (15.1)  ไม่เกิน  ๒๔  เครื่อง  เครื่องละ 

        (15.2)  เกิน  ๒๔  เครื่อง  ขึน้ไป  กิจการละ 

(๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรอืสนามฝกึซ้อมกอล์ฟ 

(๑๗)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์หรอืสิ่งแวดล้อม 

(๑๘)  การประกอบกิจการสักผวิหนัง  หรอืเจาะส่วนหนึ่งสว่นใดของรา่งกาย 

(๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

(๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลผูสู้งอายุที่บ้านของผูร้ับบริการ 

(๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์เลี้ยง

ช่ัวคราว 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

(๑)  การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผา้ด้วยเครื่องจักรหรอืการทอผ้าด้วยกี่กระตุก 

     (1.1)  โดยใช้กี่กระตุก 

     (1.2)  โดยใช้เครื่องจักร 

(๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝา้ย  นุน่  หรอืใยสังเคราะห ์

(๓)  การปั่นฝา้ย  นุ่น  ใยสังเคราะหด์้วยเครื่องจักร 

(๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรอืสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 

(๕)  การเย็บผา้   ปักผ้า  หรอืสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 

      (5.1)  จ านวน   ๒๑  เครื่อง  ขึน้ไป 

      (5.2)  จ านวน   ๑๑ – ๒๐  เครื่อง 

      (5.3)  จ านวนไม่เกิน  ๑๐  เครื่อง 

(๖)  การพิมพผ์า้  และสิ่งทออื่น ๆ 

      (6.1)  โดยใช้เครื่องจักร 

      (6.2)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๗)  การซัก  อบ  รีด  หรอือัดกลีบด้วยเครื่องจักร 

      (7.1)  ความจุเกิน  ๓0  กิโลกรัม  ขึ้นไป 

      (7.2)  ความจุเกิน  ๑0 – ๓๐  กิโลกรัม 

      (7.3)  ความจุไม่เกิน  ๑๐  กิโลกรัม 

(๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรอืสิ่งทออื่น ๆ 

      (8.1)  โดยใช้เครื่องจักร 

 

 

๒๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 



25 

ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

      (8.2)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหนิ  ดิน  ทราย ซีเมนต์  หรอืวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

(๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรอืผลติภัณฑ์ดนิเผา 

      (1.1)  โดยใช้เครื่องจักร 

      (1.2)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรอืย่อยหิน  ด้วยเครื่องจักร 

      (2.1)  การระเบิดหนิ 

      (2.2)  การโม่  บด  หรอืย่อยหินดว้ยเครื่องจักร 

(๓)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนตห์รทือวัตถุที่คล้ายคลึง 

      (3.1)  โดยใช้เครื่องจักร 

      (3.2)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งขุด  ตัก  ดูด  โม่  บด  

หรอืย่อย  ดว้ยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ  ๑๑ (๒) 

      (4.1)  ปริมาณไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

      (4.2)  ปริมาณเกิน  ๕,๐๐0  กิโลกรัม  ขึ้นไป 

(๕)  การเจยีระไนเพชร  พลอย  หนิ  กระจก  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๖)  การเลื่อย  ตัด  หรอืประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรอืผลติภัณฑ์ตา่ง ๆ 

      (6.1)  โดยใช้เครื่องจักร   

               (6.1.1)  ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 

               (6.1.2)  เกิน  5 – ๕๐  แรงม้า 

               (6.1.3)  เกิน  ๕0  แรงม้า  ขึ้นไป 

      (6.2)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรอืเผาหนิปูน 

(๘)  การผลิต  ผลติภัณฑ์ตา่ง ๆ ที่มแีรใ่ยหนิเป็นส่วนประกอบหรอืส่วนผสม 

(๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรอืผลติภัณฑ์แก้ว 

(๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรอืผา้ทราย 

(๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรอืผลติภัณฑ์จากใยแก้ว 

(๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ ๖ (๕) 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

๔,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
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12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 

(๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ   หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรอืสารตัวท าละลาย 

(๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  การขนสง่ก๊าซ 

      (2.1)  การผลิต  การบรรจุ 

      (2.2)  การสะสม  การขนส่ง 

(๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรอืขนส่งปิโตรเลียมหรอืผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม 

      (3.1)  การผลิต  กลั่น  สะสม 

      (3.2)  การขนสง่ 

      (3.3)  สถานีบริการน้ ามัน 

               (3.3.1)  ไม่เกิน  ๑๙  หัวจา่ย  หัวจา่ยละ 

               (3.3.2)  ตั้งแต ่ ๒๐  หัวจา่ย  ขึ้นไป 

(๔)  การผลิต  สะสม  หรอืขนส่งถ่านหิน  หรอืถ่านโค้ก 

      (4.1)  การผลิต   การสะสม 

               (4.1.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

               (4.1.2)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๕0  ตารางเมตร  ขึน้ไป 

      (4.2)  การขนสง่ 

(๕)  การพ่นส ี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗ (๑) 

(๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์ดว้ยยางเทียม  พลาสตกิ  เซลลูลอยด์  เบเกอร์

ไลท์  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

      (6.1)  โดยใช้เครื่องจักร 

               (6.1.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน  ๑๐๐ ตารางเมตร 

               (6.1.2)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๑๐0 ตารางเมตร  ขึน้ไป 

      (6.2)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๗)  การโม่  สะสม  หรอืบดชัน 

(๘)  การผลิตส ี หรอืน้ ามันผสมสี 

(๙)  การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรอืฟิล์มภาพยนตร ์

      (9.1)  การผลิต 

      (9.2)  การล้างฟิล์มถ่ายรูป 

      (9.3)  การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 

(๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์   เบเกอร์ไลท์  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

10,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๘,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
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(๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

(๑๓)  การผลิตน้ าแข็งแหง้ 

(๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 

(๑๕)  การผลิตเชลแลก็  หรอืสารเคลือบเงา 

(๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรอืพาหะน าโรค 

        (16.1)  การผลิต  สะสม  บรรจุ 

        (16.2)  การสะสม  ขนส่ง 

(๑๗)  การผลิต  สะสม  หรอืบรรจุกาว 

 

๑๓. กิจการอื่น ๆ 

(๑)  การพิมพห์นังสือหรอืสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

      (1.1)  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 

      (1.2)  โดยใช้เครื่องจักรเกิน  ๒0  แรงม้า  ขึ้นไป 

(๒)  การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรือ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

      (2.1)  การผลิต 

      (2.2)  การซ่อม  

               (2.2.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

               (2.2.2)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๕0 – ๒๐๐  ตารางเมตร 

               (2.2.3)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๒๐0  ตารางเมตร  ขึน้ไป 

(๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๔)  การพิมพแ์บบ  พิมพ์เขยีว  หรอืการถ่ายเอกสาร 

      (4.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

      (4.2)   สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๕0 – ๒๐๐  ตารางเมตร 

      (4.3)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๒๐0  ตารางเมตร  ขึน้ไป 

(๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้ว  หรอืเหลือใช ้

      (5.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

      (5.2)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๒๐0 – ๔๐๐  ตารางเมตร 

      (5.3)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๔๐0  ตารางเมตร  ขึน้ไป 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๘,๐๐๐ 
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(๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา้ 

      (6.1)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

      (6.2)  สถานประกอบการมเีนือ้ที่เกิน  ๔๐0 ตารางเมตร  ขึน้ไป 

(๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น

ผลติภัณฑ์ใหม ่

(๘)  การพิมพ ์ เขียน  พ่นสี  หรอืวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มใิช่สิ่งทอ 
(๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรอืแพปลา 

(๑๐)  การบรรจุหบีหอ่สินค้าโดยใช้เครื่องจักร 

(๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง  หรอืสัตว์พาหะน าโรค 

(๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรอืผลติภัณฑ์จากยาง 

(๑๓)  การผลิต  สะสม  หรอืขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

 

๕,๐๐๐ 

๘,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
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