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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกุดสิม 

เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 
 
 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 

เหตุผล 

โดยที่การดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกําหนดประเภทของกิจการที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสําหรับให้
ผู้ดําเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินกิจการและมาตรการปูองกัน
อันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัติน้ี 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลกุดสิม 
เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564                                                                  

      
 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกุดสิมว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตําบลกุดสิมโดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลกุดสิมและผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลกุดสิม เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564” 
 

  ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลกุดสิม ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สํานักงานเทศบาลตําบลกุดสิมแล้วเจ็ดวัน 
 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกุดสิม เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2547 
  บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ีแทน 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ี 
  “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการ
ผลิตหรือกิจกรรมการให้บริการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของทั้งผู้ประกอบกิจการ พนักงานหรือคนงาน ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง
น้ันๆ 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 
  “ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการน้ัน  
   “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 
   “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “มลพิษทางนํ้า” หมายความว่า สภาวะของนํ้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอื่นใดที่
ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตําบลกุดสิม 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลกุดสิม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตําบลกุดสิม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี และให้มีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 

 

หมวด 1  
บททั่วไป 

      
 

  ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ีเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบล
กุดสิม 
  1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
     (1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
     (2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ ในทาง
ตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม  
   ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

   (๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด 
   (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
   (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
   (๕) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน

สัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
     (๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วน

ใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
   (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง 
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้าด่ืม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ

ขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว นํ้าจ้ิม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

 (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า 
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ นํ้าปลา หอยดอง นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่
คล้ายคลึงกัน 

 (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น 
           (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด น่ึง ต้ม ตุ๋น เค่ียว

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 
  (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

      (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเก็ตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ 
  (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้านม หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ 
  (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณเนย 

เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
   (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอื่นๆ 
   (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ นํ้าส้มสายชู ข้าวหมาก

นํ้าตาลเมา 
   (๑๕) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
   (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งนํ้าแข็ง 
   (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าจากพืช ผัก ผลไม้ 

เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเชื่อม 
   (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
   (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
   (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
   (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ 

ร่างกาย 
   (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําล ี
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ 
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
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   (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 
   (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอื่นๆ ในทํานอง

เดียวกัน 
   (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 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 เคร่ืองประดับ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
   (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 

ใน ๖ (๑)       
   (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟูา

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

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
   (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๒) การผลิตยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 
   (๓) การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 
   (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย 

และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
   (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอร่ี 
   (๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 
   (๙) การสะสม การซ่อมเคร่ืองกล เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 

เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกลเก่า 
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ 

หวายชานอ้อย 
   (๔) การอบไม้ 
   (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
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   (๖) การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
   (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
   (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
   (๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 

สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
   (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ หรือในสถานพยาบาลตาม 

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ 

   (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ หรือ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่า 
ด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 

   (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว 
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น 
ในทํานองเดียวกัน 

   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู้ 

เพลงหรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
   (๙) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ 

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
   (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทํานอง 

เดียวกัน 
   (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
   (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
   (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก 
   (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
   (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ 

สิ่งแวดล้อม 
   (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 
   (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
   (22) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุ

สินค้า 
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๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
   (๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ 
   (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
   (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ 
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓) การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือ 

ย่อยด้วยเคร่ืองจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
   (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
   (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
   (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้น 

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
   (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 
   (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
   (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
   (๖) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมสี 
   (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 
   (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้- 
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เพลิง 
   (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
   (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
๑๓. กิจการอื่นๆ 
   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
   (๒) การผลิต ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ 

ไฟฟูา 
   (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่ หรือแปรสภาพเป็น 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
   (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
   (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 
   (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
   (๑๒) การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
ข้อ 7 ดําเนินกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องดําเนินการให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัติน้ี รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

สถานประกอบกิจการที่ต้ังอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบ
กิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 
 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติ 

เก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด าเนินกิจการ 
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

        
 

ส่วน 1 
สถานท่ีตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

   ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องต้ังอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยง
เด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
เป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบปูองกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 
ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
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  ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายโรงงาน 

   ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเคร่ืองหมายแสดงชัดเจน โดย
ทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 

(2) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (3) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องนํ้าและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่
ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 
   ข้อ 10 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังน้ี 
   (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะน้ันอยู่เสมอ 
   (2) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

  ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีนํ้าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มี
การระบายนํ้าหรือการดําเนินการอย่างใดๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนรําคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
  ในกรณีที่มีนํ้าทิ้งหรือนํ้าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหน่ึง ซึ่งการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดําเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด 
   ข้อ 12 สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
   ข้อ 13 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร การ
ปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจําหน่ าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
   ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน 
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  
  ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีนํ้าด่ืมสะอาดที่มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์คุณภาพนํ้า
บริโภคของกรมอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับนํ้าด่ืมที่สะอาดและ
ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ต้ังนํ้าด่ืม ลักษณะการนํานํ้ามาด่ืมต้องไม่เกิดการ
ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ข้อ 16 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีนํ้าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจการน้ันๆ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงนํ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
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ส่วนท่ี 2  
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

      
 

   ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย
สําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่า
ด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่น
ใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ชําระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาดของการ
ประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สําหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดต้ังในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง  และปลอดภัย โดยมี
ระบบปูองกันอันตราย และปูายคําเตือนหรือแนะนําในการปูองกันอันตรายจากอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจักร
น้ัน ทั้งน้ี การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการ
ปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแลตรวจสอบและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

ข้อ ๒๑ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางนํ้า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตรายหรือมีการ
ใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุน้ัน 

 
หมวด 3 

ใบอนุญาต 
 

  ข้อ 23 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ เทศบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเ จ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
   ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัติน้ีก็ได้ 
   ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
  ข้อ 24 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็น
การค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปน้ี 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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  (2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(3) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบ 
ข้อ ๒5 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะน้ัน ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกน้ันด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดใน     
เทศบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วน้ัน แล้วแต่กรณี  
  ข้อ 26 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  
เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

  ข้อ 27 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติน้ีให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกั บเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ข้อ 28 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 29 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ 30 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบั ติห รือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หรือเทศบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่
เกินสิบห้าวัน 
 
 
 
 



เทศ 12 
 

              เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลกุดสิม เรื่อง การควบคมุกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564  12 
 

  ข้อ 31 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก 
   (2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

   ข้อ 32 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งน้ันไว้ในที่ เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํา นักทําการงานของผู้ รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่
กรณี 
  ข้อ 33 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

      
ข้อ 34 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย   

เทศบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการน้ัน ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดําเนินกิจการน้ันก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ัง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 
  ข้อ 35 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ี ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบลกุดสิม 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

      
 

  ข้อ 36 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ีต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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บัญชีคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกุดสิม 

 ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 
 
 

ล าดับ ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 1. กิจการที่เกี่ยวกับสตัวเลี้ยง  

 การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง  

1 มา โค กระบือ   
 ก. เกิน 10 – 20 ตัว 300 
 ข. ต้ังแต่ ๒๑ – ๕๐ ตัว  500 
 ค. ต้ังแต่ ๕๑ ตัวขึ้นไป  500 
 ง. ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป  500 
2 การเลี้ยงสุกร   
 ต้ังแต ๕๑ ตัวขึ้นไป  500 
3 การเลี้ยงแพะ  
 ก. ต้ังแต่ 11 – 20 ตัว 200 
 ข. ต้ังแต่ 21 – 50 ตัว 500 
 ค. ต้ังแต่ 50 ตัวขึ้นไป 600 
4 การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นก  
 ก. รวมกันต้ังแต่ 101 – 300 ตัว 300 
 ข. รวมกันต้ังแต่ 300 ตัวขึน้ไป 800 
5 การเลี้ยงสนุัข  
 ก. ต้ังแต่ 21 ตัวขึ้นไป 500 
6 การเลี้ยงแกะ  
 ก. ต้ังแต่ 6-20 ตัว 200 
 ข. ต้ังแต่ 20 – 50 ตัว 500 
 ค. เกินกว่า 50 ตัวขึน้ไป 600 
7 การเลี้ยงแมว  
 ก.ต้ังแต่ 11 ตัวขึ้นไป 200 
8 การเลี้ยงสัตวเ์พื่อรีดเอานม  
 ก. ไม่เกิน 50 ตัว 500 
 ข. เกินกว่า 50 ตัว 700 
9 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธรุกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียก
เก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
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 ก. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไมเ่กิน 50 ตารางเมตร 300 
 ข. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 500 
 ค. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ต้ังแต่ 101-200 ตารางเมตร 800 
 ง. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ต้ังแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 1,000 
 2. กิจการที่เกี่ยวกับสตัวและผลิตภัณฑ  

10 การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเวน้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด  
 ก. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 ข. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร 500 

11 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ....  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 ข. ใช้เครื่องจักร 1,500 

12 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป .... 1,500 
13 การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ .... 3,000 
14 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง 

ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือรรมวธิีใด ๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อ
เป็นอาหาร 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเ่กิน 20 แรงม้า 3,000 
 ค. โดยใชเ้ครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

15 การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพชืหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเปน็อาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

 

 ก. การผลิต โม่ ปนุ บด ผสม บรรจุ 10,000 
 ข. การสะสมอาหาร 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101-200 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
16 การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 1,000 
 3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครือ่งดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลติเพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 
 

17 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจ้ียวซีอ๊ิว น้ําจ้ิม 
หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

 

 ก. การผลิต  1,000 
 ข. การสะสม 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 11-25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่  ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดองน้ําเคย น้ําบูดู 
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ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
 ก. การผลิต การหมัก 1,000 
 ข. การสะสม 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 11-25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่าง
อ่ืน  

 

 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การสะสม 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 11-25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

 

 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การสะสม 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 11-25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

21 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิน้  
 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การสะสม 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 11-25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

22 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 
เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตว์เทยีม หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  

 

 ก. โดยใช้เครื่องจักร 
    - เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต่ 2-10 แรงม้า 
    - เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต่ 11-20 แรงม้า 
    - เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

 ข. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 10 ตารางเมตร 

 
300 
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    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 11-25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

500 
800 

1,000 
1,500 

23 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 11-25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

24 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร 500 

25 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว ์  
 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การสะสม 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 11-25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

26 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทยีม เนยผสม ผลิตภณัฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  

 

 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การสะสม 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 11-25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

27 การผลิตไอศครีม   
 ก. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 ข. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร 300 

28 การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  1,000 
29 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  1,000 
30 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สรุา เบียร์ ไวน์ น้ําสม้สายชู  

ข้าวหมาก น้ําตาลเมา  
 

 ก. การผลิต 5,000 
 ข.  การสะสม 

   - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 

1,500 
2,000 
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31 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 1,500 
32 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง  
 ก. การผลิต 

    - เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต่ 2-10 แรงม้า 
    - เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต่ 11-20 แรงม้า 
    - เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป 

 
800 

1,000 
1,500 

 ข.  การสะสม 
   - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 

1,500 
2,000 

33 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม้ 
เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  

 

 ก. การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 ข. การผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

    - เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต่ 20 แรงม้า 
    - เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป 

 
2,000 
3,000 

 ค. การสะสม การบรรจุ 
   - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
200 
500 

1,000 
34 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ  
 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การสะสม 200 

35 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชรูส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การสะสม บรรจุ 200 

36 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม  
 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การสะสม บรรจุ 500 

37 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ   
 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การสะสม บรรจุ 500 

38 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่เป็นสว่นหนึ่งของกิจการห้องเยน็  500 
39 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 1,000 
40 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ 5 แรงม้าขึน้ 500 
 4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑท์ า

ความสะอาด 
 

41 การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา  1,000 
42 การผลิต บรรจุยาสีฟนั แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเยน็ เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูท่ี่ใช้กับ

ร่างกาย 
 

 ก. โดยใช้เครื่องจักร 2,000 
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 ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 800 

43 การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี ....  
 ก. การผลิต 2,000 
 ข. การบรรจุ 

   - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
   - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 
800 

44 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรปู .... 2,000 
45 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ  
 ก. ใช้เครื่องจักร 

    - เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต่ 20 แรงม้า 
    - เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป 

 
1,000 
1,500 

 ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 300 
 5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  

46 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช   
 ก. การผลิต  1,000 
 ข. การสะสม แบ่งบรรจุ 500 

47 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ   
 ก. การล้าง อบ รม 4,000 
 ข. การสะสมยางดิบ 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 11-25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 
800 

1,000 
1,500 
1,800 

48 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูง อ่ืน ๆ ใน
ทํานองเดียวกัน 

 

 ก. การผลิต  1,500 
 ข. การสะสม แบ่งบรรจุ 500 

49 การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 600 
50 การผลิตยาสูบ   
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 500 

51 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุย๋หรือวัสดุทีน่ําไปผลิตปุ๋ย  
 ก. การผลิตปุ๋ยเคม ี 10,000 
 ข. การผลิตปุ๋ยคอก 1,000 
 ค. การสะสม 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 

1,000 
52 การผลิตเส้นใยจากพืช 500 
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53 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมนัสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 1,500 
 6. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร ่  

54 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้   ต่าง ๆ ด้วยโลหะ
หรือแร ่

 

 ก. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 ข. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร 800 

55 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการที่ได้รับใบอนญุาตใน ๖ 
(๑) 

1,000 

56 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือ
ไฟฟูา ยกเวน้กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

 

 ก. การกลึง แท่นละ 500 
 ข. การตัดโลหะ 1,000 
 ค. การตี 500 
 ง. การเชื่อม การประสานโลหะ 500 
 จ. การอัด เจาะ รีดโลหะ 500 

57 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนญุาตใน ๖ (๑) 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

800 
1,000 

58 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนญุาตใน ๖ 
(๑) 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

800 
1,000 

59 การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร ่  
 ก. การทําเหมืองแร่ การสะสมแร ่ 500 
 ข. การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร ่ 1,000 
 7. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

60 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพน่สารกันสนิมยานยนต์  
 ก. การต่อ การประกอบยานยนต์ 2,000 
 ข. การเคาะ ปะผุ พ่นสี พ่นกันสนมิ 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 
800 

61 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 

1,000 
1,500 
2,000 

62 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 

 
 

500 
1,000 
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    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

1,500 
2,000 

63 การประกอบธรุกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว้บริการหรือ
จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนัน้มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักร
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
64 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 

1,000 
65 การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี ่  
 ก. การผลิต 2,000 
 ข. การสะสม การจําหน่าย 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 

66 การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศนูย์ถ่วงล้อ 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 
800 

1,000 
1,500 

67 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์  
 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การซ่อมประกอบ 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
68 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เปน็ส่วนประกอบของ 

ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 25 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
 

8. กิจการที่เกี่ยวกับไมห้รอืกระดาษ 
 

69 การผลิตไม้ขีดไฟ  2,000 
70 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
 ก. การเลื่อยไม้ การซอยไม ้ 1,000 
 ข. การขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้  
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    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51 ตารางเมตรขึ้นไป 

800 
1,000 

71 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ หวาย ชานอ้อย 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

800 
1,000 

72 การอบไม ้ 2,000 
73 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
 ก. การผลิตโดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 ข. การผลิตโดยไม่ใชเ้ครื่องจักร 500 
 ค. การสะสม แบ่งบรรจุธูปขาย 500 

74 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ   
75 การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  2,000 
76 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  
 ก. การเผาถ่าน 500 
 ข. การสะสมถ่าน 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 26-50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
800 

1,000 
1,500 

 9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  

77 การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสขุภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

2,000 

78 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
 ก. การอาบ อบ นวด 2,000 
 ข. นวดแผนโบราณ 500 

79 การประกอบกิจการนวดเพื่อสขุภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสขุภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

500 

80 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

500 

81 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโ่รงแรมที่จัดไว้เพื่อใหบ้ริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน 

 

 ก. มีห้องพักตํ่ากว่า 50 ห้อง 1,000 
 ข. มีห้องพักต้ังแต่ 51-99 ห้อง 1,500 
 ค. มีห้องพักต้ังแต่ 100 ห้องขึ้นไป 2,000 

82 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเ้ช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 
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 ก. มีห้องพักตํ่ากว่า 10 ห้อง 500 
 ข. มีห้องพักต้ังแต่ 10 ห้องขึ้นไป 800 

83 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,500 
84 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเธค  คาราโอเกะ 

หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
1,000 

85 การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวน้แต่เปน็การ
ให้บริการที่ได้รบัใบอนุญาตใน ๙ (๑) 

1,000 

86 การประกอบกิจการการเลน่สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่น อ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

1,500 

87 การประกอบกิจการเสรมิสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชพีเวชกรรม หรือในสถานประกอบประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 

 ก. สถานที่ประกอบการประเภทใชเ้ครื่องปรับอากาศ 400 
 ข. สถานที่ประกอบการประเภทธรรมดา 200 

88 การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 500 
89 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 1,500 
90 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 1,000 
91 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร ์  
 ก. มีคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง 300 
 ข. มีคอมพิวเตอร์ 6-15 เครื่อง 500 
 ค. มคีอมพิวเตอร์ 16 เครื่องขึ้นไป 1,000 

92 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 2,000 
93 การประกอบกิจการห้องปฏบิัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุขวทิยาศาสตร์หรือ

สิ่งแวดล้อม 
1,000 

94 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  500 
95 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ  300 
96 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผูร้ับบริการ 300 
97 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลีย้งหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 1,000 
98 การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้

บรรจุสนิค้า 
1,000 

 10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  

99 การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก   
 ก. การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ 5 ก่ี แต่ไม่เกิน 20 ก่ี 500 
 ข. การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ 21 ก่ีขึน้ไป 1,000 
 ค. การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 2,000 

100 การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุน่ หรือใยสังเคราะห ์ 500 
101 การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  500 
102 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 200 
103 การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 200 
104 การพิมพผ์้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 1,000 
105 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  200 
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106 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ   
 ก. โรงงาน 2,000 
 ข. รับจ้างย้อมทั่วไป 200 
 11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง  

107 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
 ก.โดยใช้เครื่องจักร 2,000 
 ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

108 การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหนิ ด้วยเครื่องจักร  
 ก. ด้วยเครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้า 500 
 ข. ด้วยเครื่องจักรทีม่ีกําลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 1,000 

109 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง 800 
110 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูดโม่ บด 

หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนญุาตใน ๑๑ (๒) 
 

 ก. ด้วยเครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้า 500 
 ข. ด้วยเครื่องจักรทีม่ีกําลัง 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 
 ค. ด้วยเครื่องจักรที่มีกําลัง 20 แรงม้าขึน้ไป 2,000 

111 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง  
 ก.โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 5000 

112 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
113 การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปนูขาว ดินสอพอง หรือเผาหนิปนู   

 ก.โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 5000 

114 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหนิเปน็ส่วนประกอบหรือส่วนผสม  2,000 
115 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว   

 ก. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 5000 

116 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  1,000 
117 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 2,000 
118 การล้าง การขัดด้วยการพน่ทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนญุาตใน ๖ (๕) 
500 

 12. กิจการที่เกี่ยวกับปโิตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  

119 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
 ก. การผลิต 4,000 
 ข. การบรรจุ 1,500 
 ค. การสะสม และการขนส่ง 200 

120 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทําละลาย 1,000 
121 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ   

 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การบรรจุ 800 
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 ค. การสะสม และการขนส่ง 200 
122 การผลิต สะสม กลัน่ หรือขนส่งปิโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม   

 ก. การผลิต การกลั่น 10,000 
 ข. การสะสม และการขนส่ง 

   - สถานีบริการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงไมเ่กิน 10,000 ลิตร 
   - สถานีบริการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงเกิน 10,001 ลิตรขึน้ไป 
   - ร้านจําหน่ายน้ํามนัเชื้อเพลิงรายย่อย 
   - ร้านจําหน่ายน้ํามนัก๊าซรายย่อย 

 
700 

2,000 
200 
200 

123 การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหนิ หรือถ่านโค้ก   
 ก. การผลิต 10,000 
 ข. การสะสม และการขนส่ง 1,000 

124 การพ่นสี ยกเวน้กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 500 
125 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภณัฑ์ด้วยยางเทยีม พลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์

ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
1,000 

126 การโม่ สะสม หรือบดชนั   
 ก. การโม่ การบดชนั 1,000 
 ข. การสะสม 300 

127 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  500 
128 การผลิต ล้างฟิล์มรปูถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนตร ์  

 ก. การผลิต 5,000 
 ข. การล้างฟิล์มรูปถ่าย 500 

129 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 2,000 
130 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  800 
131 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  

 ก. การผลิต 10,000 
 ข. การบรรจุ 1,500 

132 การผลิตน้ําแข็งแห้ง 1,500 
133 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 
800 

134 การผลิตแชลแลค็ หรือสารเคลือบเงา 500 
135 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรพูืชหรือพาหะนําโรค   

 ก. การผลิต 10,000 
 ข. การบรรจุ ขนส่ง 3,000 
 ค. การสะสม 1,000 

136 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  
 ก. การผลิต 3,000 
 ข. การสะสม การบรรจุ 1,500 
 13. กิจการอื่น ๆ  

137 การพิมพห์นังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 1,000 
138 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์

ไฟฟูา 
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    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

500 
800 

1,000 
139 การผลิตเทียน หรือเทยีนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

 ก. ทําด้วยเครื่องจักร 1,000 
 ข. ทําด้วยมือ 500 

140 การพิมพแ์บบ พมิพเ์ขียว หรือถ่ายเอกสาร  
 ก. การพิมพ์แบบ พิมพเ์ขยีว 700 
 ข. การถ่ายเอกสาร 200 

141 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 
800 

1,000 
142 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 
800 

1,000 
143 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใชแ้ล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม ่
500 

144 การพิมพ์ เขยีน พน่สี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถทุี่มิใช่สิ่งทอ 500 
145 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  500 
146 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใชเ้ครื่องจักร 300 
147 การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค  1,000 
148 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภณัฑ์จากยาง 500 
149 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  

 ก. การผลิต 1,000 
 ข. การขนส่ง 

    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 51-100 ตารางเมตร 
    - สถานประกอบการพืน้ที่ใช้สอยต้ังแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 
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