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หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการ

ค วบ คุ ม ภ าย ใน เข ต เท ศ บ าล ต ำบ ล ค ำบ ง   ซึ่ งพ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ก ารส าธ า รณ สุ ข  พ .ศ . 2535                          
ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ ทั้งนี้ เทศบัญญัติที่บังคับใช้ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุ ขภ าพ ของสถาน ป ระกอบ กิ จ ก าร  ก าร เพ าะ พั น ธุ์  เลี้ ย ง  แล ะการอนุ บ า ลสุ ก ร  พ .ศ .2 5 6 4                                      
จึงจำเป็นต้องยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                  
พ.ศ. 2564 และตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               
พ.ศ. 2565 นี้ขึ้นใหม่ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ร่าง 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... 

 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕                 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลคำบง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบล
คำบง และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงได้ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ...” 

 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลคำบง  ได้ติดประกาศเทศบัญญัตินี้ไว้                    
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำบงแล้ว 7 วัน 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2564 

 ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 6 ในเทศบัญญัตินี้ 
 “ผู้ดำเนินกิจการ “ หมายความว่า ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ ง
รับผิดชอบดำเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  
  “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน            
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษทางน้ำ”หมายความว่า สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการทีท่ำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “อาคารที่พัก” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน   
ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว  และให้หมายความรวมถึงโรงเรือน บ้านพักอาศัย 
 “อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  บ้าน เรือน  โรง หรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนที่สร้างข้ึนตามกฎหมายควบคุมอาคาร  เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง 
 “อาคารโรงงาน” หมายความว่า  อาคารโรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

 “งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภทซึ่ง
หมายความรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย   

 “คนงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเพ่ือ
รับค่าจ้าง  ไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของ
คนงานก่อสร้างด้วย  
 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ที่ออกตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม การเกษตร  
การผลิตหรือการให้บริการใดๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลคำบง 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และเทศบัญญัตินี้    

 ข้อ 7 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตำบล
คำบง 

 1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
(1.1) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
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(1.2) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทำนองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

 2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(2.1) การฆ่า  หรือชำแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือ

ขายในตลาด 
(2.2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
(2.3) การสะสมเขา  กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(2.4) การเค่ียวหนัง  เอน็ หรือไขสัตว์ 
(2.5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง  กระดูก 

เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
     (2.6) การผลิต  โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

(2.7) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 

3. กิจการที่ เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ำดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร                   
การเร่ขาย การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(3.1) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  น้ำพริกแกง  น้ำพริกปรุงสำเร็จ  เต้าเจี้ยว  
ซีอ้ิว  น้ำจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

(3.2) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก  ดอง จากสัตว์ ได้แก่  ปลาร้า      
ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ำ  ไส้กรอก  กะปิ  น้ำปลา  หอยดอง  น้ำเคย น้ำบูดู  ไตปลา  
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

(3.3) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้    
หรือพืชอย่างอ่ืน 

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

(3.5) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
(3.6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย เต้าหู้  

วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(3.7) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่

คล้ายคลึงกัน 
(3.8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่นๆ 
(3.9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์  
(3.10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย    

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(3.11) การผลิตไอศกรีม 
(3.12) การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
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 (3.13) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผง

อ่ืนๆ 
(3.14) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์   

น้ำส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ำตาลเมา 
(3.15) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค  น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 
(3.16) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 
(3.17) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ำอัดลม  น้ำหวาน  น้ำโซดา  น้ำจาก

พืชผัก ผลไม้  เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
(3.18) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ

อ่ืนใด 
(3.19) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
(3.20) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ำตาล  น้ำเชื่อม 
(3.21) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

 (3.22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
(3.23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(3.24) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาด 

(4.1) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
(4.2) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสำอาง  

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
(4.3) การผลิต  บรรจุสำลี  ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
(4.4) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
(4.5) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ำยาทำความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทำความ

สะอาดต่างๆ 

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(5.1) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช 
(5.2) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
(5.3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้ง

อ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 
(5.4) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
(5.5) การผลิตยาสูบ 
(5.6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
(5.7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย 
(5.8) การผลิตเส้นใยจากพืช 
(5.9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย ข้าวโพด 
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6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(6.1) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่างๆ  

ด้วยโลหะหรือแร่ 
(6.2) การถลุงแร่ การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (6.1) 
(6.3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือ

ก๊าซ หรือไฟฟ้า 
(6.4) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม  นิกเกิล หรือโลหะ

อ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  (6.1) 
(6.5) การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (6.1) 
(6.6) การทำเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 

7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(7.1) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

     (7.2) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(7.3) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(7.4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจำหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าว
ด้วย 

(7.5) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(7.6) การผลิต  สะสม  จำหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
(7.7) การจำหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
(7.8) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์ 
(7 .9 ) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ ที่ เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า 

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
(8.1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(8.2) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทำคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(8.3) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้   

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
(8.4) การอบไม ้
(8.5) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
(8.6) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
(8.7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
(8.8) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
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9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(9.1) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

(9.2) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
(9 .3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่ เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(9.4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ  อบไอน้ำ  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(9.5) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ
พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

(9.6) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

(9.7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ     
     (9.8) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรำ  รำวง  รองเง็ง ดิสโกเทก คารา
โอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่นๆ  ในทำนองเดียวกัน 

(9.9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในทำนองเดียวกัน  เว้น
แต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (9.1)  

(9.10) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอ่ืนๆ ใน
ทำนองเดียวกัน 

(9.11) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

(9.12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 
(9.13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก 
(9.14) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
(9.15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(9.16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(9.17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
(9.18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
(9.19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
(9.20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
(9.21) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ำ  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตว์ชั่วคราว  
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 10. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
(10.1) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
(10.2) การสะสมปอ ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
(10.3) การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
(10.4) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
(10.5) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืนๆ  ด้วยเครื่องจักร 
(10.6) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืนๆ 
(10.7) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(10.8) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

 11. กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(11.1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(11.2) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหิน  ด้วยเครื่องจักร 
(11.3) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 
(11.4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม่  บด  หรือย่อย  ด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (11.2) 
(11.5) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน

     (11.6) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์
ต่างๆ 

(11.7) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
(11.8) การผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
(11.9) การผลิต ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(11.10) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
(11.11) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(11.12) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว หิน  หรือ 

วัตถุอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (6.4) 

12. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่างๆ 
(12.1) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์หรือสารตัว

ทำละลาย 
(12.2) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
(12.3) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(12.4) การผลิต  สะสม หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
(12.5) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (7.1)  
(12.6) การผลิตสิ่ งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลน์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(12.7) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 



   -8- 
 

(12.8) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 
(12.9) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(12.10) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์   

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(12.11) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(12.12) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
(12.13) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 
(12.14) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(12.15) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
(12.16) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนำโรค 
(12.17) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 13. กิจการอื่นๆ 
(13.1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(13.2) การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(13.3) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(13.4) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
(13.5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(13.6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า     

     (13.7) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนำไปใช้ใหม่หรือแปร
สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่

(13.8) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
(13.9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
(13.10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
(13.11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง  หรือสัตว์พาหนะนำโรค 
(13.12) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
(13.13) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

 ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็น
โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

      หมวด 2 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 ข้อ 9 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน   สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่                      
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เจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกำหนด  
โดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้นๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของ
ประชาชนหรือก่อเหตุรำคาญด้วย 

 9.1  สถานที่ตัง้ประกอบกิจการ การล้าง  อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
 สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถานศึกษา โรงพยาบาล สถาน
เลี้ยงเด็ก หรือ สถานดูแลผู้สูงอายุ  หรือผู้ป่วยพักฟ้ืน  หรือผู้พิการ สถานที่ราชการ หรือสถานที่อ่ืนๆ ตาม
กฎหมายว่าด้วยผังเมือง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหตุรำคาญ และไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
 ความในวรรคแรก มิให้ใช้บังคับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อกำหนดท้องถิ่น
ใช้บังคับและมีข้อจำกัดเรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและเหตุ
รำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 9.2 สถานที่ตั้งประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์  
 สถานที่ตั้งอยู่ห่างจาก ศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  สถานเลี้ยงเด็ก  สถานดูแล
ผู้สูงอายุ  หรือ ผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ  หรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ 
ซึ่งต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หรือต้องมีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 
 ความในวรรคแรก มิให้ใช้บังคับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อกำหนดท้องถิ่น
ใช้บังคับและมีข้อจำกัดเรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและเหตุ
รำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3 สถานที่ตั้งประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 
 9.3.1 ๕ สถานประกอบกิจการต้องมีระยะห่างจาก ศาสนสถาน โรงพยาบาล 
สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยพักฟ้ืน หรือผู้พิการ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่
อาศัย ในบริเวณ ดังต่อไปนี้           
   (1) สถานประกอบกิจการที่ มี สุ ก ร ตั้ งแต่  11  - 20  ตั ว  ต้ องมี ระยะห่ าง               
ไม่น้อยกว่า 50 เมตร          
    (2) สถานประกอบกิจการที่ มี สุ กร ตั้ งแต่  21  - 50  ตั ว  ต้ องมี ระยะห่ าง                 
ไม่น้อยกว่า 100 เมตร           
     (๓) สถานประกอบกิจการที่ มีสุกร ตั้ งแต่  51 - 500 ตัว ต้องมีระยะห่ าง                
ไม่น้อยกว่า 200 เมตร           
     (๔) สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั้งแต่ 501 - 5,000 ตัว ต้องมีระยะห่าง               
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร             
    (๕) สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั้งแต่  5,001 ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่าง          
ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร           
            ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดมีเหตุจำเป็นต้องเพ่ิมจำนวนสุกรจนไม่เป็นไปตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผู้ดำเนินกิจการแจ้งเหตุจำเป็น และจำนวนสุกรที่เพ่ิมข้ึนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลา 
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สิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง และต้องดำเนินการให้จำนวนสุกรเป็นไปตามวรรคหนึ่งภายใน 
ระยะเวลาเก้าสิบวัน           
 9.3.2 สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์  ตลาดนัด                     
ค้าสัตว์ตั้งแต่ 5 กิโลเมตร ขึ้นไป         
 9.3.3 จัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน  และอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดิน
ต่างเจ้าของและต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุม  โดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า 20 
เมตรทุกด้านเว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันตามข้อกำหนดนี้
 9.3.4 สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่บริเวณท่ีไม่มีน้ำท่วมขัง  

 9.4 สถานที่ตั้งประกอบกิจการผลิตเส้นหมี่   ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว  และกิจการอ่ืนที่
คล้ายคลึงกัน 
 สถานที่ตั้ง ควรห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และควรอยู่ห่างจาก
แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น โรงบำบัดน้ำเสีย  โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่
กำจัดมูลฝอย เมรุเผาศพ  สถานที่เลี้ยงสัตว์  สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ  และสถานที่ที่มีฝุ่นมากผิดปกติอันอาจเป็น
แหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้  เป็นต้น  ยกเว้นจะมีวิธีการป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสม                   
แอ ทั้งนี้ควรพิจารณาทิศทางลม  เพ่ือป้องกันฝุ่นและกลิ่นเหม็น  จากการประกอบกิจการไปยังชุมชนที่อาศัย
โดยรอบ 

 9.5 สถานที่ตั้งประกอบกิจการเลี้ยงไก ่
 9.5.1 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องอยู่ห่างจากชุมชน  วัด ศาสนสถาน 
โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืนๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและไม่ก่อเหตุรำคาญต่อชุมชน โดยมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้   
 (1) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ น้อยกว่า 500 ตัว ควรมีระยะห่าง                
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร          
 (2 ) ส ำห รับ สถาน ป ระกอบ กิ จการ เลี้ ย งไก่  ตั้ งแต่  5 0 1  – 5 ,000 ตั ว                      
ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร        
 (3 ) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ ยงไก่  ตั้ งแต่  5 ,001 – 10 ,000 ตั ว                      
ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 200 เมตร        
 (4 ) ส ำ ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร เลี้ ย ง ไก่ เกิ น ก ว่ า   1 0 ,000 ตั ว                      
ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร                                    
 9.5.2 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีน้ำท่วมขัง อยู่ห่าง
จากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 30 เมตร และต้องมีการป้องกันการไหลของน้ำเสียและสิ่งปนเปื้อนลงสู่
แหล่งน้ำสาธารณะ ในกรณีที่มีการชะล้างของน้ำฝน 
 9.5.3 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ควรตั้ งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก ตลาดนัด                
ค้าสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 
 9.5.4 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องจัดให้มีบริเวณเลี้ยงไก่เป็นสัดส่วน อยู่ห่างจาก
เขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินที่มีเจ้าของ และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณ
เลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า 15 เมตรทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตติดต่อกับท่ีดินของผู้ประกอบกิจการประเภท 
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เดียวกันให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 9.4.1  โดยพิจารณาที่จำนวนการเลี้ยงไก่ที่มีจำนวนมากท่ีสุดเป็นเกณฑ์ในการ
กำหนดขอบเขตระยะห่าง 

  9.6 สถานที่ตั้งประกอบกิจการสระว่ายน้ำ สวนน้ำ สวนสนุก ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
สระว่ายน้ำหรือกิจการอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 
 9.6.1 สถานที่ตั้ง  ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ 
เช่น สถานที่เลี้ยงสัตว์ สถานที่ท้ิงหรือรวบรวมมูลฝอย  เป็นต้น 
 9.6.2 ควรมีรั้วหรือกำแพงเพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้ำ ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้า
มาบริเวณสระว่ายน้ำ 
 9.6.3 สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ำ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ต้องอยู่ในที่
น้ำท่วมไม่ถึง พ้ืนดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย  อยู่ในบริเวณท่ีมีไฟฟ้า  และน้ำประปาเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก 

 9.7 กรณีมีประกาศคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขกำหนดไว้  เกี่ยวกับกิจการ
อ่ืนใดที่เป็นกิจการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้  แม้มิได้นำมากำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ก็ตาม  ให้สามารถนำ
ข้อกำหนดตามคำแนะนำดังกล่าวมาบังคับใช้ตามเทศบัญญัตินี้ได้ 

 ข้อ 10  สถานประกอบกิจการประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ  ๖  ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็น
การค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทำเล ทีจ่ะทำรางระบายน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสม  ตาม 
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(2) ต้องจัดทำรางระบายน้ำ  หรือบ่อรับน้ำโสโครกด้วยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่ 
รั่วน้ำไหลได้สะดวก 

(3) การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางสาธารณะ  หรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
(4) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(5) เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เห็นว่า 

สถานที่ใดสมควรจะต้องทำพ้ืนที่ด้วยวัตถุถาวรเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำซึม  รั่วไหล  หรือขังไว้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อ
พักน้ำโสโครก  หรือทำการกำจัดน้ำโสโครก  ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ำ  
เครื่องป้องกันกลิ่น  ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอ่ืนใด  ซึ่งอาจเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้
อยู่ใกล้เคียง  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(6) ต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่ 
อาศัยของสัตว์นำโรค 

(7) ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการค้านั้น 
(8) ต้องมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนอันได้สุขลักษณะเพียงพอและต้องแยก 

มูลฝอยใช้สอยออกจากมูลฝอยที่ต้องกำจัดหรือทำลายและหากจำเป็นต้องแยกมูลฝอยและกำจัดโดยวิธีอ่ืน 
จะต้องได้รับความเห็นชอบหรือดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
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(9) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจำนวนเพียงพอกับจำนวนคนงานที่ทำงานอยู่ในสถาน 
ประกอบกิจการนั้น  และต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกำจัด อุจจาระด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 
  (10) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ ต้องจัดให้อยู่ในสถานที่
ที่ไม่ก่อให้เกดิอันตรายแก่ประชาชนและต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
  (11) สถานเกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สำหรับตากหรือผึ่งสินค้าซึ่งไม่เป็นการ
เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือสัญจรไปมาตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (12) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (13) ต้องประกอบการค้าภายในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต 
  (14) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงวันหรือยุง  และต้องเก็บสิ่งของที่เป็น
อาหารให้มิดชิดอย่าให้หนูเข้ากินได้ 
  (15) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าเศษ
วัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากละออง  แมลงวัน  และสัตว์อ่ืนๆ 
  (16) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
  (17) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพ่ือให้ได้สุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (18) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข                             
เข้าตรวจสถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการที่กระทำนั้นได้  ในเวลาอันพอสมควรเมื่อ
ได้รับแจ้งความประสงค์จากบุคคลดังกล่าว  

  ข้อ 11  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
   (2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (3) ต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำ
ทุกวัน 

  ข้อ 12 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกำจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
   (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
   (2) ในกรณีที่มีการกำจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลคำบง 
   (3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

  ข้อ 15 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการประกอบอาหาร การ
ปรุงอาหาร การสะสมอาหารสำหรับคนงาน ต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลอาหาร
 ข้อ 16 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน 
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

 

หมวด 3 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ข้อ 17 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ 18  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
   (1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อ
ครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่
น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
   (2) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

หมวด 4 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

  ข้อ 19 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง
ดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
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หมวด 5 
ใบอนุญาต 

 ข้อ 20 เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการ
ตามท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกำหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ใบอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว    

 ข้อ 21 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็น
การค้า จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสำเนา 
ถูกต้อง 

(2) สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
(3) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
(4) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการ 

พิจารณาอนุญาต 
(5) สำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าของที่ดินหรือเอกสารที่แสดงว่า 

เป็นผู้มีสิทธิใช้สถานที่  เช่น สำเนาสัญญาเช่า  สำเนาหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สถานที่   พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่) 

(6) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ 
ผู้แทนนิติบุคคล  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

(7) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ 
มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

 ข้อ 22 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ครอบคลุมทั้งด้าน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข และด้านความปลอดภัย 
 ข้อ 23 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า      
สละสิทธิ์ 

 ข้อ 24 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่
จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ 
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 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
เทศบัญญัตินี้            
 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

 ข้อ 25 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของ
เทศบาลตำบลคำบงเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ 2๐ และข้อ 2๑ ด้วย   

 ข้อ 26 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน   

 ข้อ 27 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลคำบง 

 ข้อ 28 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ 29 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรื อชำรุด ตาม
แบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณี ใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
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 ข้อ 30 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังนี้ 

(1) ให้ประทบัตราสีแดง  คำว่า  “ใบแทน”  กำกับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบ 
แทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและ
ต้นขั้วใบแทน 

(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดใน 
สาระสำคัญของใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 

(3) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิม 

 ข้อ 31 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 ข้อ 32 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
  (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน   

 ข้อ 33  คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่ เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง 
แล้วแต่กรณี  

 ข้อ 34 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
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หมวด 6 
บทกำหนดโทษ 

 ข้อ 35 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535    

  ประกาศ  ณ  วันที่            เดือน                      พ.ศ.2565 

      

      (ลงชื่อ) 

                      (นายธวัชชัย  ทองทิพย์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลคำบง 
            
 
 
  
           เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (นายวิมล  สุระเสน) 
นายอำเภอบ้านผือ  ปฏิบัติราชการแทน 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............ 
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2. 
 
 
 

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
1.1 การเพาะพันธุ์  เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

1.1.1 สัตว์บก 
1) ไม่เกิน  50 ตัว 
2) ตั้งแต่ 51 - 100 ตัว 
3) ตั้งแต่ 101- 500 ตัว 
4) ตั้งแต่ 501 ตัวขึ้นไป 

1.1.2 สัตว์ปีก 
1) ไม่เกิน 100 ตัว 
2) ตั้งแต่ 101 – 500 ตัว 
3) ตั้งแต่ 501 – 1,000 ตวั 
4) ตั้งแต่ 1,001 – 3,000 ตัว 
5) ตั้งแต่ 3,001 ตัวขึ้นไป 

1.1.3 สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 
1) ไม่เกิน 3,000 ตัว 
2) ตั้งแต่ 3,001 – 10,000 ตัว 
3) ตั้งแต่ 10,001 – 50,000 ตัว 
4) ตั้งแต่ 50,001 ตัวขึ้นไป 

1.1.4 สัตว์เลื้อยคลาน 
1.1.5 แมลง 

1.2 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใด   
อันมีลักษณะทำนองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้ งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
2.1 การฆ่า หรือชำแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร      
เร่ขาย หรือขายในตลาด 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
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3. 

2) พ้ืนที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 
2.3 การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พืน้ที่เกนิ 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

2.4 การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง  
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก 
เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

2.6 การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอ่ืนใดต่อสัตว์
หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

2.7 การผลิต  แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ำเย็น  ยกเว้นในสถานที่
จำหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
3.1 การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง  น้ำพริกปรุงสำเร็จ  
เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  น้ำจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.2 การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก ดอง  จากสัตว์ 
ได้แก่ ปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาจ่อม แหนม  หม่ำ ไส้กรอก กะปิ 
น้ำปลา  หอยดอง  น้ำเคย  น้ำบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่
คล้ายคลึงกัน 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 
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3.3 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก 
ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป  

3.4 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการ
ตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด  อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา 
หรือวิธีอ่ืนใด 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.5 การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  
เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
ที่คล้ายคลึงกนั 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.7 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา หรือผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.8 การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ   
ขนมอบอ่ืนๆ 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.9 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จาก
น้ำนมสัตว์ 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.10 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 
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3.11 การผลิตไอศกรีม 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.12 การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.13 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอ่ืนๆ 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.14 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา เบียร์ 
ไวน์ น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พ้ืนที่เกนิ 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พื้นที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พื้นที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.15 การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

3.16 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป  

3.17 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา  
น้ำจากพืช ผัก ผลไม้ 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พื้นที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พื้นที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
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3.18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พื้นที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พื้นที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พื้นที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พ้ืนที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พื้นที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พื้นที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.21 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.22 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการ
ห้องเย็น 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.23 การประกอบห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

3.24 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 
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5. 

กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง 
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 
4.1 การผลิต โม่ ผสม หรือบรรจุยา 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

4.2 การผลิต  บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น  
เครื่องสำอางรวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครือ่งจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

4.3 การผลิต บรรจุสำลี  ผลติภัณฑ์จากสำลี 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาดต่างๆ 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
5.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พ้ืนที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พ้ืนทีเ่กิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

5.2 การล้าง อบ รม  หรือสะสมยางดิบ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
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 3) พ้ืนที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พ้ืนที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

5.3 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช
หรือแป้งอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พ้ืนที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พ้ืนที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

5.4 การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ 
ก็ตาม 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

5.5 การผลิตยาสูบ 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

5.6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

5.7 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พ้ืนที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พ้ืนที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

5.8 การผลิตเส้นใยจากพืช 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 
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6. 

5.9 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก 
อ้อย ข้าวโพด 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พ้ืนที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พ้ืนที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
6.1 การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือ
เครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะ หรือแร่ 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

6.2 การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่
ได้รับอนุญาตใน 6.1 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

6.3 การกลึง  เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 
ใน 6.1 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

6.4 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.1 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

6.5 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน 6.1 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
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2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 
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7. 
 

6.6 การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พ้ืนที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พ้ืนที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
7.1 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.2 การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พ้ืนที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พ้ืนที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.3 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ
ไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ 
ยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.4 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่ง
มีไว้บริการหรือจำหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

1) พื้นที่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 800 ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ 1,600 ตารางเมตร 
3) พ้ืนที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พ้ืนที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.5 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นทีเ่กิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 
 

 
1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
6,000 

 
 

500 
1,000 

 
1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
6,000 

 
 
 

500 
1,000 

 
 
 

1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
6,000 

 
500 

1,000 

 



 
 

 

ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ปี 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

7.6 การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.7 การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วง 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

7.9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ 
8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

8.3 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

8.4 การอบไม้ 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

8.5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 
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9. 

8.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย
กระดาษ 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

8.7 การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

8.8 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พ้ืนที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
9 .1  การประกอบกิจการสปา เว้นแต่ เป็ นการให้ บ ริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่
เป็ น การให้ บ ริ ก าร ใน สถาน พ ยาบ าลต ามกฎ ห ม ายว่ าด้ ว ย
สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
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2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 1,000 
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9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อ
ให้บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

1) ห้องพักไม่เกิน 15 ห้อง 
2) ห้องพักตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 30 ห้อง 
3) ห้องพักตัง้แต่ 31 แต่ไม่เกิน 50 ห้อง 
4) ห้องพักตั้งแต่ 51 แต่ไม่เกิน 100 ห้อง 
5) ห้องพักตั้งแต่ 101 ห้องขึ้นไป 

9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้อง
แบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

1) ห้องพักไม่เกิน 15 ห้อง 
2) ห้องพักตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 30 ห้อง 
3) ห้องพักตั้งแต่ 31 แต่ไม่เกิน 50 ห้อง 
4) ห้องพักตั้งแต่ 51 แต่ไม่เกิน 100 ห้อง 
5) ห้องพักตั้งแต่ 101 ห้องขึ้นไป 

9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.8 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง  
ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนอง
เดียวกัน 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.9 การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอ่ืนๆ ในทำนอง
เดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9.1 
9.10 การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลดหรือการเล่น
อ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรอืตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
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2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 
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9.12 การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.13 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.15 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
9.17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใด 
ของร่างกาย 

1) พืน้ที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.19 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 

1) พ้ืนที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

9.21 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือ
รับฝากสัตว์ชั่วคราว 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
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2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
10.1 การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วย     
กี่กระตุก 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 10 เครื่อง 
2) เครื่องจักรเกิน 10 เครื่องข้ึนไป 

10.2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

10.3 การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 10 เครื่อง 
2) เครื่องจักรเกิน 10 เครื่องข้ึนไป 

10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 10 เครื่อง 
2) เครื่องจักรเกิน 10 เครื่องข้ึนไป 

10.5 การเย็บ ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
1) เครื่องจักรไม่เกนิ 10 เครื่อง 
2) เครื่องจักรเกิน 10 เครื่องข้ึนไป 

10.6 การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืนๆ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 10 เครื่อง 
2) เครื่องจักรเกิน 10 เครื่องขึ้นไป 

10.8 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

11.2 การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
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1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
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 3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 
11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

11.4 การสะสม ผสมซีเมนต์  หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง
การขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน 11.2 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
3) พ้ืนที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พ้ืนที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

11.6  การเลื่อย  ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

11.7 การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผา
หินปูน 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

11.8 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม 
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1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 
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12. 
 

11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

11.11 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

11.12 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว 
หิน หรือวัตถุอื่นใดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.5 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และ
สารเคมีต่างๆ 
12.1 การผลิต  สะสม บรรจุ  หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์  
หรือสารตัวทำละลาย 

1) จำนวนไม่เกิน 500 ลิตร 
2) จำนวนเกิน 500 ลิตร  แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร 
3) จำนวนเกิน 1,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 10,000 ลิตร 
4) จำนวนเกิน 10,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 50,000 ลิตร 
5) จำนวนเกิน 50,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 80,000 ลิตร 
6) จำนวนเกิน 80,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 100,000 ลิตร 
7) จำนวนเกิน 100,000 ลิตรขึ้นไป  

12.2 การผลิต  สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
1) จำนวนไม่เกิน 500 กิโลกรัม 
2) จำนวนเกิน 500 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 
3) จำนวนเกิน 1,000 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม 
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4) จำนวนเกิน 10,000 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 50,000 กิโลกรัม 
5) จำนวนเกิน 50,000 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 80,000 กิโลกรัม 
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6) จำนวนเกิน 80,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 100,000 กิโลกรัม 
7) จำนวนเกิน 100,000 กิโลกรัมขึ้นไป 

12.3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 

1) จำนวนไม่เกิน 500 ลิตร 
2) จำนวนเกิน 500 ลิตร  แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร 
3) จำนวนเกิน 1,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 10,000 ลิตร 
4) จำนวนเกิน 10,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 50,000 ลิตร 
5) จำนวนเกิน 50,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 80,000 ลิตร 
6) จำนวนเกิน 80,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 100,000 ลิตร 
7) จำนวนเกิน 100,000 ลติรขึ้นไป  

12.4  การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
1) จำนวนไม่เกิน 500 กิโลกรัม 
2) จำนวนเกิน 500 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 
3) จำนวนเกิน 1,000 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม 
4) จำนวนเกิน 10,000 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 50,000 กิโลกรัม 
5) จำนวนเกิน 50,000 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 80,000 กิโลกรัม 
6) จำนวนเกิน 80,000 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 100,000 กิโลกรัม 
7) จำนวนเกิน 100,000 กิโลกรัมขึ้นไป 

12.5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7.1 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

12.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

12.7 การโม่ สะสม หรือบดชัน 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
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3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 
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12.8 การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

12.9 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

12.12 การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

12.13 การผลิตน้ำแข็งแห้ง 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

12.14 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
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1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 
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13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืช                
หรือพาหนะนำโรค 

1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

กิจการอื่นๆ 
13.1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

13.2 การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

13.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
1) จำนวนเครื่องไม่เกิน 10 เครื่อง 
2) จำนวนเครื่องเกิน 10 เครื่องข้ึนไป 

13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
1) พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
2) พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร 
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3) พ้ืนที่เกิน 1,600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,800 ตารางเมตร 
4) พ้ืนที่เกิน 4,800 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 
5) พื้นที่เกิน 8,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
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 13.7 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนำไปใช้ใหม่
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

13.8 การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

13.9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา  
หรือแพปลา 
13.10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 

1) จำนวนเครื่องไม่เกิน 10 เครื่อง 
2) จำนวนเครื่องเกิน 10 เครื่องข้ึนไป 

13.11 การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลงหรือสัตว์พาหนะ
นำโรค 
13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

1) เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
2) เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
3) เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 

13.13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
1) จำนวนไม่เกิน 500 ลิตร 
2) จำนวนเกิน 500 ลิตร  แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร 
3) จำนวนเกิน 1,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 10,000 ลิตร 
4) จำนวนเกิน 10,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 50,000 ลิตร 
5) จำนวนเกิน 50,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 80,000 ลิตร 
6) จำนวนเกิน 80,000 ลิตร  แต่ไม่เกิน 100,000 ลิตร 
7) จำนวนเกิน 100,000 ลิตรขึ้นไป  

 

 
 

500 
1,000 
2,000 

 
500 

1,000 
2,000 
5,000 

 
 

500 
1,000 
500 

 
 

500 
1,000 
2,000 

 
300 
500 

1,000 
2,000 
4,000 
6,000 
8,000 

 

 

 


