เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
เรื่อง
การควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เกี่ยวกับพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย
----------------------------------------หลักการ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ กําหนดให้ อํานาจแก่ราชการส่วนท้ องถิ่นในการตรา
ข้ อกําหนดของท้ องถิ่น เรื่ อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรื อกํากับดูแล เพื่อกิจการดังกล่าวให้ ปฏิบตั หิ รื อ
ดําเนินกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสาธารณสุขสิ่งแวดล้ อม หรื ออาจเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ ในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ ในหมวดต่าง ๆ ดังนี ้
หมวด ๓ เรื่ อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
หมวด ๖ เรื่ อง การควบคุมการเลี ้ยงหรื อปล่อยสัตว์
หมวด ๗ เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
หมวด ๘ เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด
หมวด ๙ เรื่ อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ ประกาศจัดตังองค์
้ การบริหาร
ส่วนตําบลศรี โพธิ์เงินเป็ นเทศบาลตําบล
ศรี โพธิ์เงิน ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกําหนดให้ บรรดาข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ได้ ใช้ บงั คับในเรื่ องใดอยูก่ ่อนแล้ วคงใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไปเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้ มีการตราเทศบัญญัตใิ นเรื่ องนัน้
ขึ ้นใหม่
รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้ อบังคับตําบล ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้ ดําเนินการไปแล้ ว ให้ เหมาะสม
และสอดคล้ องกับสภาพของสังคมปั จจุบนั
เหตุผล
เพื่อให้ การดูแลปั ญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้ อม ในเขตพื ้นที่เทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง เพื่อประโยชน์แก่สขุ ภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้ เทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงินมีรายได้ จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ ้น
อีกทางหนึง่ ด้ วย
นายกเทศมนตรี ตําบลศรี โพธิ์เงิน จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน จํานวน ๕ ฉบับ
ที่ได้ ดําเนินการยกร่างปรับปรุงขึ ้นใหม่ ประกอบด้ วย
๑.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖
๒.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง
การควบคุมการเลี ้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖

-๒-

๓.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖
๔.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕๖
๕.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เพื่อให้ สภาเทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

พ.ศ.๒๕๕๖

(๑)
เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน ว่าด้ วยการควบคุมกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขาภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑
และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙
เทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน โดยได้ รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน และผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงราย
จึงตราเทศบัญญัตไิ ว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ เทศบัญญัตนิ ี ้ให้ เรี ยกว่า “ เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การควบคุมกิจการ
ที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ”
ข้ อ ๒ เทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ ใช้ บงั คับในเขตเทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน เมื่อได้ ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน แล้ วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก “ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่วนตําบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๒ ” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้ อบัญญัติ ข้ อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คําสัง่ อื่นใดของ
เทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน ในส่วนที่ได้ ตราไว้ แล้ วในเทศบัญญัตนิ ี ้ หรื อซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับเทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ ใช้ เทศบัญญัติ
นี ้แทน และให้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ ายเทศบัญญัตฉิ บับนี ้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๔ ในเทศบัญญัตินี ้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ ในการประกอบกิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ดําเนินกิจการ “ หมายความว่า ผู้เป็ นเจ้ าของหรื อบุคคลที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึง่ รับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนัน้

(๒)
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบกิจการ
“การค้ า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิต หรื อให้ บริหารใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อนั มีมลู ค่า
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้ มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสัน่ สะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสัน่ สะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้ มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้ มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางนํ ้า”หมายความว่า สภาวะของนํ ้าทิ ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้ มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้ าน เรื อน โรง ร้ าน แพ คลังสินค้ า สํานักงาน หรื อสิ่งที่สร้ างขึ ้น
อย่างอื่นซึง่ บุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตําบลศรี โพธิ์เงิน
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึง่ ได้ รับการแต่งตังจาก
้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขให้ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผู้ซงึ่ ได้ รับการแต่งตังจากเจ้
้
าพนักงานท้ องถิ่น ” หมายความว่า ข้ าราชการ หรื อ
พนักงานท้ องถิ่นซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากเจ้
้
าพนักงานท้ องถิ่นเพื่อให้ ปฏิบตั กิ ารตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๕ ให้ กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ เป็ นกิจการที่ ต้องมีการควบคุม ภายในเขตเทศบาล
ตําบลศรี โพธิ์เงิน ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบด้ วยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ /ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๒/๒๕๒๕๔๒
เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒)/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓/๒๕๒๕๔๓ เรื่ อง กิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๓)/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กิจการที่เป็ น อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔)/
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กิจการที่เป็ น อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๕)/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๖)
ทังนี
้ ้ บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ อธิบายตามบัญชี
แนบท้ ายเทศบัญญัตนิ ี ้

(๓)
๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลีย้ งสัตว์
(๑) การเลี ้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ ้า สัตว์เลื ้อยคลานหรื อแมลง
(๒)
การเลี ้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอานม
(๓)
การประกอบกิจการเลี ้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรื อธุรกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อให้ ประชาชนเข้ าชมหรื อเพื่อประโยชน์ของกิจการนัน้ ทังนี
้ ้ จะมีการเรี ยกเก็บค่าดู หรื อค่าบริการไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้ อม หรื อไม่ก็ตาม
๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้ น ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(๒)
การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ ฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว์ ขนสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้ แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การต้ ม การตาก การเผา เปลือกหอยเปลือกปี เปลือกกุ้ง ยกเว้ น ในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขายและการขายในตลาดสด
(๖)
การประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อผลผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรื อส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๗)
การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อการกระทํา
อื่นใดต่อสัตว์หรื อพืช หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อเป็ นอาหารสัตว์
(๘)
การสะสมหรื อการล้ างครั่ง
๕.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม นา้ ดื่ม
(๑)
การผลิตเนย เนยเทียม
(๒)
การผลิตกะปิ นํ ้าพริกแกง นํ ้าพริกเผา นํ ้าปลา นํ ้าเคย นํ ้าบูดู ไตปลา เต้ าเจี ้ยว ซีอิ ้ว
หอยดอง หรื อซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้ น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(๓) การผลิต
การหมัก การสะสมปลาร้ า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้ น การผลิต เพื่อบริโภค
ในครัวเรื อน
(๔) การตากเนื ้อสัตว์ การผลิตเนื ้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้ น การผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรื อน
(๕) การนึง่ การต้ ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์
พืช
ยกเว้ น ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(๖) การเคี่ยวนํ ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้ กรอก หมูตงั ้ ยกเว้ น ในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(๗) การผลิตเส้ นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้ าฮวย เต้ าหู้ วุ้นเส้ น เกี ้ยมอี๋

(๔)
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปั งสด ขนมปั งแห้ ง จันทร์ อบ ขนมเปี๊ ยะ
(๑๑) การแกะ การล้ างสัตว์นํ ้า ที่ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของกิจการห้ องเย็น ยกเว้ น การผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรื อน
(๑๒) การผลิตนํ ้าอัดลม นํ ้าหวาน นํ ้าโซดา นํ ้าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋ อง
ขวด หรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้ น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุนํ ้าตาล
(๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑ์จากนํ ้านมวัว
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ ้าส้ มสายชู
(๑๖) การคัว่ กาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ ้นด้ วยเครื่ องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตนํ ้ากลัน่ นํ ้าบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้ น การผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรื อน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ ง ชาผง หรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๒๒) การผลิตไอศกรี ม ยกเว้ น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการห้ องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตนํ ้าแข็ง
ยกเว้ น การผลิตเพื่อใช้ ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรื อน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้ วยเครื่ องจักรที่มีกําลังตังแต่
้ ๕ แรงม้ า ขึ ้นไป
๕.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องสาอาง
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้ วยเครื่ องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้ าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสําอางต่าง ๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้ าพันแผล ผ้ าปิ ดแผล ผ้ าอนามัย ผ้ าอ้ อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้ างต่าง ๆ
๕.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอานํ ้ามันจากพืช
(๒) การล้ าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

(๕)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรื อแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ด้ วยเครื่ องจักร
การสีข้าวด้ วยเครื่ องจักร
การผลิตยาสูบ
การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้ าวด้ วยเครื่ องจักร
การผลิต การสะสมปุ๋ย
การผลิตใยมะพร้ าวหรื อวัตถุคล้ ายคลึงด้ วยเครื่ องจักร
การตาก การสะสม หรื อการขนถ่ายมันสําปะหลัง

๕.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้ น กิจการในข้ อ ๕.๖ (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะด้ วยเครื่ องจักร
หรื อก๊ าซ หรื อไฟฟ้า ยกเว้ น กิจการในข้ อ ๕.๖ (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้ วยตะกัว่ สังกะสี ดีบกุ โครเมี่ยม นิเกิล หรื อโลหะอื่นใด
ยกเว้ น กิจการในข้ อ ๕.๖ (๑)
(๕) การขัด การล้ างโลหะด้ วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใด ยกเว้ น กิจการในข้ อ ๕.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรื อการล้ างแร่
๕.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การตังศู
้ นย์ถ่วงล้ อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรื ออุปกรณ์ที่เป็ นส่วนประกอบ
ของยานยนต์เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกล ซึง่ มีไว้ บริการ หรื อจําหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนัน้ มีการซ่อม หรื อปรับปรุง ยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกลดังกล่าวด้ วย
(๔) การล้ าง การอัดฉีดยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗)
การอัดผ้ าเบรค ผ้ าคลัช
๕.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส
เครื่ องจักร

การเจาะ การขุดรอง การทําคิ ้ว หรื อการตัดไม้ ด้วย

(๖)
(๓) การประดิษฐ์ ไม้ หวาย เป็ นสิ่งของด้ วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น
หรื อการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรื อหวาย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูปด้ วยเครื่ องจักร
(๖) การประดิษฐ์ สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้ วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน

การทาสารเคลือบเงาสี

๕.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการ สปาเพื่อสุขภาพ เว้ นแต่การให้ บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้ วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้ นแต่เป็ นการให้ บริการใน (๑) หรื อใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ ้า อบไอนํ ้า อบสมุนไพรเว้ นแต่เป็ นการให้ บริการใน (๑)
หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรม หรื อกิจการอื่น ในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการหอพัก
อาคารชุดให้ เช่า ห้ องเช่า ห้ องแบ่งเช่า หรื อกิจการอื่นใด
ทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดให้ มีการแสดงดนตรี เต้ นรํ า รํ าวง รองเง็ง ดิสโก้ เทค คาราโอเกะ ร้ านอาหาร
สถานบริการ หรื อการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ ้า
หรื อกิจการอื่นๆในทํานองเดียวกัน เว้ นแต่เป็ นการ
ให้ บริการใน (๑)
(๙) การจัดให้ มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสง หรื อเสียงประกอบ หรื อการเล่นอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรื อแต่งผม เว้ นแต่กิจการที่อยูใ่ นบังคับตามกฎหมายว่าด้ วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการให้ บริการควบคุมนํ ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้ อาหาร
ที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรื อโดยวิธีอื่นใด เว้ นแต่การให้ บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตาม
กฎหมาย ว่าด้ วยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม

(๗)
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรื อฝึ กซ้ อมกอล์ฟ
(๑๔) การประกอบกิจการห้ องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรื อ
สิ่งแวดล้ อม
(๑๕) การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะหูหรื อเจาะอวัยวะอื่น ๆ
(๑๖) การประกอบกิจการให้ บริการเลี ้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
(๑๗) การประกอบกิจการให้ บริการเลี ้ยงดูผ้ สู งู อายุที่บ้าน
๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่ นด้ าย การกรอด้ าย การทอผ้ าด้ วยเครื่ องจักร หรื อการทอผ้ าด้ วยที่กระตุก
ตังแต่
้ ๕ กี่ขึ ้นไป
(๒) การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ายหรื อนุน่
(๓) การปั่ นฝ้ายหรื อนุน่ ด้ วยเครื่ องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรื อสิ่งทออื่น ๆ ด้ วยเครื่ องจักร
(๕) การเย็บผ้ าด้ วยเครื่ องจักรตังแต่
้ ๕ เครื่ องขึ ้นไป
(๖) การพิมพ์ผ้า หรื อการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้ าด้ วยเครื่ องจักร
(๘) การย้ อม การกัดสีผ้าหรื อสิ่งทออื่น ๆ
๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ คี ล้ ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรื อผลิตภัณฑ์ดนิ เผา
(๒) การระเบิด การโม่ การป่ นหินด้ วยเครื่ องจักร
(๓) การผลิตเครื่ องใช้ ด้วยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(๕) การเจียรไนเพชร พลอย หิน กระจก หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์ หินเป็ นสิ่งของต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหินปูน
(๘) การผลิต ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบหรื อส่วนผสม เช่น ผ้ าเบรค
ผ้ าคลัช กระเบื ้องมุงหลังคา กระเบื ้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ ้า เป็ นต้ น
(๙) การผลิตกระจก หรื อผลิตภัณฑ์แก้ ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ ว

(๘)
๕.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิ โตรเลียม ถ่ านหิน สารเคมี
(๑) การผลิต บรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรื อสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊ าซ
(๓) การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งนํ ้ามันปิ โตรเลียม หรื อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้ นกิจการในข้ อ ๕.๗ (๑)
(๖) การประดิษฐ์ สิ่งของเครื่ องใช้ ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์
หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(๗) การโม่ การบดชัน
(๘) การผลิต สีหรื อนํ ้ามันผสมสี
(๙) การผลิต การล้ างฟิ ล์มภาพยนต์
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
(๑๓) การผลิตนํ ้าแข็งแห้ ง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้ เพลิง หรื อสารเคมี อันเป็ นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้ เพลิง
(๑๕) การผลิตแชลเลค หรื อสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกําจัดศัตรูพืช หรื อพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๕.๑๓ กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรื อสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้ วยเครื่ องจักร
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรื อการถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรื อสิ่งของที่ชํารุด ใช้ แล้ ว หรื อเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้ า
(๗) การล้ างขวด ภาชนะ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ แล้ ว
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช้ สิ่งทอ

(๙)
ข้ อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตนิ ี ้ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตที่กฎหมายว่าด้ วย
การผังเมือง หรื อกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารมีผลใช้ บงั คับ หรื อสถานประกอบกิจการใดที่เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน
หรื อมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย จะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการนันและกฎหมายอื
้
่นที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วย แล้ วแต่กรณี
หมวด ๒
สถานทีต่ ้ งั ลักษณะอาคาร และการสุ ขาภิบาล
ข้ อ ๗ สถานประกอบกิจการต้ องตังอยู
้ ห่ า่ งจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรี ยน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรื อสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน สถานประกอบกิจการนันจะต้
้ องมีสถานที่ตงตามที
ั้
่
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้ าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของ
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนันๆ
้ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรื อก่อ
เหตุรําคาญด้ วย
ข้ อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(๑) ต้ องเป็ นอาคารที่มีความมัน่ คง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
บันไดหนีไฟหรื อทางออกฉุกเฉินมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรื อเครื่ องหมายแสดงชัดเจน โดย
ทางออกฉุกเฉินต้ องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขดั ข้ อง
(๒) ต้ องจัดให้ มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(๓) ต้ องมีห้องนํ ้าและห้ องส้ วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้ อยูใ่ นสภาพที่ถกู สุขลักษณะเป็ นประจําทุกวัน
ข้ อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื อ้ นจากสารเคมี วัตถุอนั ตรายหรื อสิ่งอื่นใดอันอาจ
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพต้ องจัดให้ มีที่อาบนํ ้าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็ นและเหมาะสมกับคุณสมบัตขิ อง
วัตถุอนั ตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยวัตถุอนั ตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
ข้ อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้ องมีการเก็บ รวบรวม หรื อกําจัดมูลฝอยที่ถกู สุขลักษณะดังนี ้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรื อภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทังมี
้ การทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรื อภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนันอยู
้ เ่ สมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นและต้ องดําเนินการให้
ถูกต้ องตามข้ อบัญญัตวิ า่ ด้ วยการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย

(๑๐)
(๓) กรณีที่มีมลู ฝอยที่ปนเปื อ้ นสารพิษหรื อวัตถุอนั ตรายหรื อสิ่งอื่นใดที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
หรื อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม จะต้ องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้ องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็ นพาหะของโรคติดต่อ
ให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม
ข้ อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรื อห้ องครัวที่จดั ไว้ สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้ องมีการดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามข้ อบัญญัตวิ า่ ด้ วยสถานจําหน่าย
อาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
ข้ อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้ องจัดวางสิ่งของให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ปลอดภัยเป็ นสัดส่วน และ
ต้ องรักษาความสะอาดอยูเ่ สมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้ อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้ องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้ องจัดให้ มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี ้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และเครื่ องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ จะต้ องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่ องดับเพลิงอย่างน้ อยหกเดือนต่อครัง้ และมีการ
ฝึ กอบรมการดับเพลิงเบื ้องต้ นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรื อยอมรับให้ แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้ อยละสี่สิบ
ของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนัน้
(๒) กรณีที่มีวตั ถุอนั ตราย ต้ องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอนั ตรายหรื อสิ่งของที่อาจ
ก่อให้ เกิดอันตรายหรื ออัคคีภยั ได้ ง่ายไว้ โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้ วยวัตถุอนั ตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้ อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้ เกิดมลพิษทางเสียงหรื อความ
สัน่ สะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ ้า ของเสียอันตราย หรื อมีการใช้ สารเคมีหรื อวัตถุอนั ตราย จะต้ อง
ดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้ เกิดผลกระทบจนเป็ นเหตุรําคาญหรื อเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
และผู้อยูอ่ าศัยบริเวณใกล้ เคียง

(๑๑)
หมวด ๕
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต
ข้ อ ๑๗ นับแต่วนั ที่เทศบัญญัตนิ ี ้มีผลใช้ บงั คับ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดดําเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ ๕ ในลักษณะที่เป็ นการค้ าเว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ข้ อ ๑๘
ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัตกิ ําหนดให้ เป็ นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามข้ อ ๕ ในลักษณะที่เป็ นการค้ า จะต้ องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี ้
พร้ อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
๑๘.๑ บัตรประจําตัวประชาชน /ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้ อมสําเนาที่รับรอง
ถูกต้ อง
๑๘.๒ ทะเบียนบ้ าน , ทะเบียนบ้ านของสถานประกอบการ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
๑๘.๓ สําเนาใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการค้ า
(กรณีที่ก่อสร้ างหลังพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใช้ บงั คับ)
๑๘.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน ของผู้แทนนิตบิ คุ คล (ในกรณีที่ผ้ ขู ออนุญาตเป็ นนิตบิ คุ คล)
๑๘.๕ หนังสือมอบอํานาจ พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้ าน
ของผู้รับรอง
๑๘
.๖ เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่เจ้ าหน้ าที่เห็นว่าสมควรเรี ยกเพิ่ม เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
ข้ อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
๑๙.๑ ต้ องดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้ กําหนดไว้ ใน หมวด ๒ หมวด ๓ หรื อหมวด ๔
ให้ อยูใ่ นสภาวะอันดีอยูเ่ สมอ และทําความสะอาด กวาดล้ างสถานที่ประกอบการค้ าให้ สะอาดทุกวัน
๑๙.๒ ต้ องประกอบกิจการนัน้ ๆ ภายในเขตสถานที่ และตามกําหนด วัน เวลา
ที่ได้ รับอนุญาต
๑๙.๓ ต้ องดูแลรักษาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการประกอบการทุกอย่างให้ สะอาดเรี ยบร้ อย
๑๙.๔ ต้ องดูแลรักษาสถานที่อย่าให้ เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง หรื อสัตว์นําโรคอื่น ๆ
๑๙.๕ ถ้ าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข หรื อ เพิ่มเติมสถานที่ ต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นก่อน
๑๙.๖ ต้ องปฏิบตั กิ ารทุกอย่าง เพื่อให้ ถกู ต้ องตามสุขลักษณะตามคําแนะนํา ของเจ้ า
พนักงานสาธารณสุข หรื อคําสัง่ ของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น

(๑๒)
๑๙.๗ ต้ องยินยอมให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น หรื อ เจ้ าพนักงานสาธารณสุข หรื อผู้ที่ได้ รับการ
แต่งตังจากเจ้
้
าพนักงานท้ องถิ่น เข้ าตรวจสถานที่/สถานประกอบการ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการ
ค้ านัน้ ได้ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ ้น และพระอาทิตย์ตก หรื อ ในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรื อควบคุมให้ เป็ นไป
ตามเทศบัญญัติ
๑๙.๘
อื่น ๆ ตามที่เทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน ประกาศกําหนด
ข้ อ ๒๐ เมื่อได้ รับคําขอรับใบอนุญาตหรื อคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจความ
ถูกต้ องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้ าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถกู ต้ องหรื อไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นรวบรวมความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์นนทั
ั ้ งหมด
้
และแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตแก้ ไขให้ ถกู ต้ องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็ นที่จะต้ องส่งคืนคําขอแก่ผ้ ขู อ
อนุญาต ก็ให้ สง่ คืนคําขอพร้ อมทังแจ้
้ งความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์ให้ ทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ได้ รับ
คําขอ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้ รับคําขอซึง่ มีรายละเอียดถูกต้ องหรื อครบถ้ วนตามที่กําหนดใน เทศ
บัญญัตนิ ี ้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสัง่ ไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินสิบห้ าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้ งการขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละครัง้ ให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบก่อนสิ ้นกําหนดเวลาตามวรรค สองหรื อตามที่ได้
ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามข้ อ ๒๐ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ ผ้ รู ับ
ใบอนุญาตปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ โดยทัว่ ไปในเทศบัญญัตนิ ี ้
ก็ได้
ใบอนุญาตตามข้ อ ๒๐ ให้ ใช้ ได้ สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้ อ ๒๒ ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งการ
อนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้ ถือว่าสละสิทธิ์
ข้ อ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ ตามเทศบัญญัตินี ้ให้ มีอายุหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต
และให้ ใช้ ได้ เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลศรี โพธิ์เงิน เท่านัน้
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะ
ต้ องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ เมื่อได้ ยื่นคําขอพร้ อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ตามข้ อ ๑๘ และข้ อ ๑๙ โดยอนุโลม

(๑๓)
ข้ อ ๒๔ ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ ท้ายเทศ
บัญญัตนิ ี ้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เป็ นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรก หรื อก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุสําหรับ
กรณีที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยงั ดําเนินกิจการนัน้ ถ้ ามิได้ เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด
ให้ ชําระค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้ นแต่ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตจะได้ บอกเลิกการ
ดําเนินกิจการนันก่
้ อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครัง้ ต่อไป
ในกรณีที่ผ้ มู ีหน้ าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ ค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครัง้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดการดําเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
ข้ อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี ้ ให้ เป็ นรายได้ ของเทศบาลตําบล
ศรี โพธิ์เงิน
ข้ อ ๒๖ ผู้ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ ต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี ้
การ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ ง
ความต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้ องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรื อชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
ข้ อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ ไม่ปฏิบตั หิ รื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องตามบท
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัตินี ้ หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กําหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตได้ ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้ าวัน
ข้ อ ๒๙ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจออกคําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตตังแต่
้ สองครัง้ ขึ ้นไปและมีเหตุที่จะต้ องถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ว่าได้ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

(๑๔)
(๓) ไม่ปฏิบตั หิ รื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัตินี ้ หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
ใบอนุญาตในเรื่ องที่กําหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้ รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัตินี ้ และการไม่ปฏิบตั ิ
หรื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องนันก่
้ อให้ เกิดอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้ อ ๓๐ คําสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตและคําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ ทําเป็ นหนังสือแจ้ งให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรื อผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสัง่ ดังกล่าว ให้ สง่ คําสัง่ โดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรื อให้ ปิดคําสัง่ นันไว้
้ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรื อสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนันได้
้ รับทราบคําสัง่ แล้ วตังแต่
้ เวลาที่คําสัง่ ไปถึง หรื อวันปิ ดคําสัง่ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๓๑ ผู้ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถกู เพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้ นกําหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ ๓๒ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจแต่งตังข้
้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น เพื่อให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ แห่ง พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบล
ศรี โพธิ์เงิน ในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
ข้ อ ๓๓ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามเทศบัญญัตินี ้ต้ องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๕
บทเบ็ดเตล็ด
ข้ อ ๓๔ ผู้รับใบอนุญาตประกอบการค้ าซึง่ เป็ นที่รังเกียจ หรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ก่อนวันใช้ เทศบัญญัตนิ ี ้ให้ ผ้ นู นประกอบกิ
ั้
จการนันต่
้ อไปได้ เสมือนเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัตแิ ล้ ว
แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ ้นอายุ และผู้นนยั
ั ้ งคงประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไปผู้นนจะต้
ั ้ องมาดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ี ้ก่อนการดําเนินการ
ข้ อ ๓๕ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ ประกอบการค้ าตาม
อัตราท้ ายเทศบัญญัตนิ ี ้

( ๑๕ )
ข้ อ ๓๖ ใบอนุญาตฉบับหนึง่ ใช้ สําหรับการค้ าประเภทเดียว ถ้ าประกอบการค้ าซึง่ ให้ ควบคุม
หลายประเภทในขณะ และสถานที่เดียวกัน ให้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอตั ราสูงเต็มอัตราแค่ประเภทเดียว
ประเภทอื่นให้ เก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้ อ ๓๗ ให้ นายกเทศมนตรี ตําบลศรี โพธิ์เงิน เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้ และให้ มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคําสัง่ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้
ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน ให้ใช้บงั คับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

สิ ทธิราช บาเหน็ด
(นายสิ ทธิราช บาเหน็ด)
นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์ เงิน

บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
ตามเทศบัญญัตกิ ารควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ พ.ศ ๒๕๕๖
ชื่อกิจการ
ขอบเขตและความหมาย
หมายเหตุ
๑.กิจการที่เกี่ยวกับการ
เลีย้ งสัตว์
๑ (๑) การเลี ้ยงสัตว์บก
หมายถึง สถานที่ที่เลี ้ยงสัตว์ทกุ ชนิดไม่วา่ จะเป็ น - กรณีการเลี ้ยงไว้ ดเู ล่น หรื อเป็ นงาน
สัตว์ปีก สัตว์นํ ้า
สัตว์บก สัตว์นํ ้า สัตว์เลื ้อยคลาน หรื อแมลง โดย อดิเรก ต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
สัตว์เลื ้อยคลาน หรื อแมลง มิได้ มีการจํากัดจํานวนว่าต้ องมีจํานวนกี่ตวั เช่น
ท้ องถิ่นแต่ไม่ต้องขอใบอนุญาต

๑ (๒) การเลี ้ยงสัตว์เพื่อรี ด
เอานํ ้านม
๑ (๓) การประกอบกิจการ
เลี ้ยง รวบรวมสัตว์ หรื อธุรกิจ
อื่นใดอันมีลกั ษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อประชาชนเข้ าชม
หรื อเพื่อประโยชน์ของกิจการ
นัน้ ทังนี
้ ้จะมีการเรี ยกเก็บค่า
ดูหรื อค่าบริ การไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้ อมหรื อไม่ก็ตาม

การเลี ้ยงโค กระบือ ช้ าง ม้ า วัว เป็ ด ไก่
นกพิราบ นกแก้ ว งู จระเข้ ตัก๊ แตน เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่เลี ้ยงสัตว์ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
รี ดเอานํ ้านม เช่น แพะ โค เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่เลี ้ยงสัตว์หลายชนิดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนเข้ าชมจะโดยมีการ
เก็บค่าเข้ าชมหรื อไม่ก็ตาม เช่น สวนสัตว์พาต้ า
สวนสัตว์สาธารณะ สวนสัตว์ในร้ านอาหาร เป็ น
ต้ น คําว่าธุรกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทํานองเดียวกัน
จะรวมสัตว์ที่ให้ ประชาชนเข้ าชม หรื อเพื่อประโยชน์
ของกิจการนัน้ เช่น การแสดงละครสัตว์การเลี ้ยง
สุนขั ตํารวจเพื่อฝึ ก เป็ นต้ น ซึง่ ถ้ ามีการเก็บค่าเข้ า
ชม ก็เป็ นการค้ า ถ้ าไม่เก็บก็ไม่เป็ นการค้ า แต่
ต้ องปฏิบตั ิให้ ต้องด้ วยสุขลักษณะตามที่ท้องถิ่น
กําหนด

๒.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์
และผลิตภัณฑ์
๒(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้ นใน
สถานที่จําหน่ายอาหารการเร่
หมายถึง สถานที่ที่ทําการฆ่าสัตว์ทกุ ชนิด ยกเว้ น
ขาย การขายในตลาดและ
การฆ่าสัตว์เพื่อประกอบเป็ นอาหารไว้ จําหน่ายใน
การฆ่าเพื่อบริ โภคใน
ร้ านอาหารหรื อเพื่อเร่ ขาย หรื อเพื่อขายในตลาด
ครัวเรื อน
หรื อเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อน

-

-กรณีการเลี ้ยงสัตว์ป่าที่ร้านอาหาร
เพื่อจูงใจให้ คนเข้ าร้ านนัน้ ถือว่าเป็ น
การเลี ้ยงสัตว์เพื่อให้ เข้ าชม แต่ไม่เป็ น
การค้ าจึงลักษณะตามที่ท้องถิ่น
กําหนด ส่วนร้ านอาหาร นัน้ จะต้ อง
เข้ มงวดเรื่ องการป้องกันการปนเปื อ้ น
จากการเลี ้ยงสัตว์ในร้ านอาหารอยู่
แล้ วตามบทบัญญัติในหมวด ๘

- แม้ วา่ ต้ องขอใบอนุญาตตาม พรบ.
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื ้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ ว ก็ยงั ต้ อง
ขอใบอนุญาตตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- ส่วนกรณีการฆ่าสัตว์บน
ทางเท้ าในช่วงเทศกาล
ตรุ ษจีนให้ ถือเป็ นกรณี
ยกเว้ นด้ วย

ชื่อกิจการ
๒ (๒) การฟอกหนังสัตว์ ขน
สัตว์ การสะสมหนัง
สัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ ฟอก
๒(๓) การสะสมเขาสัตว์
กระดูกสัตว์ ที่ยงั มิได้ แปรรู ป
๒(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็น
สัตว์ ไขสัตว์
๒ (๕) การต้ ม การตาก การ
เผา เปลือกหอย เปลือกปู
เปลือกกุ้ง ยกเว้ นในสถานที่
จําหน่าย อาหาร การเร่ ขาย
และการขายในตลาด
๒ (๖) การประดิษฐ์ เครื่ องใช้
หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก
เปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขา
สัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรื อ
ส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
๒ (๗) การผลิต การโม่ การ
ป่ น การบด การผสม การ
บรรจุ การสะสม หรื อการ
กระทําอื่นใดต่อสัตว์หรื อพืช
หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของสัตว์
หรื อพืชเพื่อเป็ นอาหารสัตว์
๒ (๘) การสะสมหรื อการล้ าง
ครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับ
อาหาร เครื่ องดื่ม นา้ -ดื่ม
๓ (๑) การผลิตเนย เนยเทียม

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ทําการฟอกหรื อสะสมหนังสัตว์
สัตว์หรื อขนสัตว์ หรื อ การสะสมหนังสัตว์ หรื อขน
สัตว์ที่ยงั มิได้ ฟอก

หมายเหตุ
-

หมายถึง สถานที่ที่เก็บหรื อสะสมเขาสัตว์ กระดูก
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเคี่ยวหนังสัตว์ทกุ ชนิด
เอ็นสัตว์ทกุ ชนิด หรื อไขสัตว์ทกุ ชนิด
หมายถึง สถานที่ที่ทําการต้ ม หรื อตาก หรื อเผา
เปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง เพื่อนําไปเป็ น
ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น เครื่ องประดับ ผงซักฟอก เป็ น
ต้ น ซึง่ มิใช่การต้ มหรื อเผาอาหารทะเลเพื่อเป็ น
อาหาร จึงยกเว้ นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่
ขาย และการขายในตลาด
หมายถึง สถานที่ที่ประดิษฐ์ เครื่ องใช้ ทกุ ชนิดหรื อ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทุกชนิด ที่ทําจากเปลือกหอย
กระดูกสัตว์ เช่น เครื่ องประดับทําด้ วยงาช้ าง
เปลือกสัตว์ทะเล หรื อเขาหรื อหนัง หรื อหางสัตว์
ป่ า ทังนี
้ ้ต้ องไม่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยการ
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตอาหารสัตว์ด้วย
วิธีการใด ๆ ที่ทําจากสัตว์หรื อพืช หรื อส่วนใดส่วน
หนึง่ ของสัตว์หรื อพืช รวมทังสถานที
้
่ผสม หรื อบรรจุ
หรื อเก็บสะสมอาหารสัตว์ทกุ ชนิด
หมายถึง สถานที่ที่ใช้ เก็บสะสมหรื อล้ างครั่ง

-

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตเนยสด เนยแข็ง
เทียม ทุกชนิด

-

-

-

- ดูหลักเกณฑ์ ข้ อ ๗

ชื่อกิจการ
๓ (๒) การผลิตกะปิ นํ ้า-พริ ก
แกง นํ ้าพริ กเผา
นํ ้าปลา นํ ้าเคย นํ ้าบูดู
ไตปลา เต้ าเจี ้ยว ซีอิ ้ว หอย
ดอง หรื อซอสปรุ งรสอื่น ๆ
ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตกะปิ นํ ้าพริ กแกง
นํ ้าพริ กเผา นํ ้าปลา นํ ้าเคย นํ ้าบูดู ไตปลา
เต้ าเจี ้ยว ซีอิ ้ว หอยดอง อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อ
หลายอย่างรวมกัน คําว่าซอสปรุ งรสอื่น ๆ
หมายถึงนํ ้าปรุ งรสชนิดอื่น ๆ ที่ผ่านขบวนการหมัก
สัตว์หรื อพืช เช่น ซอสมะเขือเทศ เป็ นต้ น

หมายเหตุ
ซอสหมายถึงเครื่ องปรุ งรส มีลกั ษณะ
เหลวหรื อค่อนข้ างข้ น ใช้ จิ ้มหรื อปรุ ง
อาหารเพื่อให้ มีรสชาติดีขึ ้น
(พจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๓๕)
-

๓ (๓) การผลิต การหมัก
การสะสมปลาร้ า ปลา-เจ่า
กุ้งเจ่า ยกเว้ นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๔) การตากเนื ้อสัตว์การ
ผลิตเนื ้อสัตว์เค็ม
การเคี่ยวมันกุ้งยกเว้ นการ
ผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๕) การนึง่ การต้ ม การ
เคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่น
ใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว์ พืช
ยกเว้ นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ ขาย การขาย
ในตลาดและการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๖) การเคี่ยวนํ ้ามันหมู
การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้
กรอก หมูตงั ้ ยกเว้ นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การ
เร่ ขาย
การขายในตลาด และการ
ผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตหรื อหมัก หรื อ
สะสมอาหารประเภท ปลาร้ า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า
อย่างใด อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างรวมกัน ยกเว้ น
การผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
หมายถึง สถานที่ที่ทําการตากเนื ้อสัตว์หรื อผลิต
เนื ้อสัตว์เค็มทุกชนิดรวมทังการเคี
้
่ยวมันกุ้งยกเว้ น
การผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

(พจนานุกรม ฉบับราช
บัญฑิตยสถาน
-

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตอาหารจากสัตว์หรื อ ดูหลักเกณฑ์ ข้ อ ๗ เรื่ องการยกเว้ น
พืชด้ วยวิธีการใด ๆ ซึง่ มิใช่ประเภทอาหารที่กําหนด
ไว้ ชดั เจนแล้ ว ในข้ อ ๓(๑) – ๓(๓) นอกจาก (๙)
และ (๑๑) ทังนี
้ ้ไม่รวมสถานที่จําหน่าย การเร่ ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน

หมายถึง สถานที่ที่เคี่ยวนํ ้ามันหมูหรื อผลิต
กุนเชียง หมูยอ ไส้ กรอก หมูตงั ้ ยกเว้ นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายใน
ตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

ดูหลักเกณฑ์ ข้ อ ๗
เรื่ องการยกเว้ น

ชื่อกิจการ
๓ (๗) การผลิตเส้ นหมี่
ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้ าฮวย
เต้ าหู้ วุ้นเส้ น เกี ้ยมอี๋
๓ (๘) การผลิตแบะแซ
๓ (๙) การผลิตอาหารบรรจุ
กระป๋ อง ขวดหรื อภาชนะอื่น
ใด

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต เส้ นหมี่ ขนมจีน
ก๋วยเตี๋ยว เต้ าฮวย เต้ าหู้ วุ้นเส้ น หรื อ เกี ้ยมอี๋

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตแบะแซ
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตอาหารประเภท
บรรจุกระป๋ อง หรื อขวด หรื อภาชนะอื่นใดที่มี
ลักษณะที่เป็ น package เหมาะต่อการ
เคลื่อนย้ ายและป้องกันการปนเปื อ้ นได้ ระดับหนึง่
เช่น การบรรจุถงุ พลาสติก การห่อแผ่นพลาสติก
๓(๑๐) การประกอบ
เป็ นต้ น
กิจการทําขนมปั งสด
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตขนมปั งสด ขนมปั ง
ขนมปั งแห้ ง จันอับขนมเปี๊ ยะ แห้ ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ ซึง่ ครอบคลุมถึงขนมเค็ก
๓ (๑๑) การแกะ การล้ าง
คุกกี ้ โมจิ ด้ วย
สัตว์นํ ้า ที่ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของ หมายถึง สถานที่ที่ทําการแกะ ล้ างสัตว์นํ ้า เพื่อ
กิจการห้ องเย็นยกเว้ นการ
ส่งต่อจําหน่ายแก่กิจการห้ องเย็น หรื อโรงงานผลิต
ผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน อาหารอื่น ๆ ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๑๒) การผลิตนํ ้าอัดลม
นํ ้าหวาน นํ ้าโซดา นํ ้าถัว่
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตนํ ้าอัดลม นํ ้าหวาน
เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่างๆ หรื อเครื่ องดื่มชนิดต่าง ๆ เช่น นํ ้าผลไม้ ทกุ ชนิด
บรรจุกระป๋ อง ขวดหรื อ
กาแฟ นํ ้าชา ที่บรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะ
ภาชนะอื่นใด ยกเว้ นการ
อื่นใด เช่น กล่องกระดาษ ขวดพลาสติก เป็ นต้ น
ผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๑๓) การผลิต การแบ่ง
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตนํ ้าตาลหรื อแบ่ง
บรรจุนํ ้าตาล
บรรจุนํ ้าตาล ซึง่ หมายรวมถึง นํ ้าตาลปี๊ บ นํ ้าตาล
ทราย นํ ้าตาลแดง
๓ (๑๔) การผลิต
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตนมสด นมข้ น นม
ผลิตภัณฑ์จากนํ ้านมวัว
ผง ชีส นมอัดเม็ด หรื อผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ
๓ (๑๕) การผลิต การแบ่ง
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตหรื อแบ่งบรรจุเอ
บรรจุเอททิลแอลกอฮอล์
ททิลแอลกอฮอล์ หรื อสุราทุกชนิด (ที่ไม่ผิด
สุรา เบียร์ นํ ้าส้ มสายชู
กฎหมาย) หรื อ นํ ้าส้ มสายชูทกุ ชนิด เช่น
นํ ้าส้ มสายชูกลัน่ หรื อเทียมหรื อหมัก

หมายเหตุ
-

-

-

-

-

-

-

ชื่อกิจการ
๓ (๑๖) การคัว่ กาแฟ
๓ (๑๗) การผลิตลูกชิ ้นด้ วย
เครื่ องจักร

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ทําการคัว่ เมล็ดกาแฟ
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตลูกชิ ้นทุกชนิด เช่น
ลูกชิ ้นหมู่ วัว ปลา กุ้ง หรื ออื่น ๆ ที่ผลิตด้ วย
เครื่ องจักร

๓ (๑๘) การผลิตผงชูรส
๓ (๑๙) การผลิตนํ ้ากลัน่ นํ ้า
บริ โภค

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตผงชูรส
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตนํ ้ากลัน่ ทุกชนิด
รวมทังนํ
้ ้ากลัน่ เติมแบตเตอรี่ และสถานที่ผลิตนํ ้า
บริ โภคบรรจุขวดหรื อบริ การด้ วยระบบท่อ เช่น
ระบบนํ ้าประปาเพื่อบริ โภค

๓(๒๐) การตาก การหมัก
การดองผัก ผลไม้ หรื อพืช
อย่างอื่น ยกเว้ นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๒๒) การผลิต การบรรจุ
ใบชาแห้ ง ชาผง หรื อ
เครื่ องดื่มชนิดผงอื่น ๆ

หมายถึง สถานที่ทําการตาก หรื อหมักหรื อดอง
พืช ผัก ผลไม้ ทกุ ชนิด เพื่อส่งจําหน่ายโดยไม่
ครอบคลุมการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

หมายเหตุ
- เครื่ องจักร (ตาม พรบ.
โรงงานฯ) หมายถึงสิ่งที่
ประกอบด้ วยชิ ้นส่วน
หลายชิ ้นสําหรับใช้ ก่อ
กําเนิดพลังงาน เปลี่ยน
หรื อแปลงสภาพพลัง
งานหรื อส่งพลังงาน ทัง้
นี ้ด้ วยกําลังนํ ้า ไอนํ ้า
ลมก๊ าซ ไฟฟ้า หรื อ
พลังงานอื่น อย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลาย
อย่างรวมกันและหมาย
ความรวมถึงเครื่ อง
อุปกรณ์ไฟล์วีล ปุลเล
สายพาน เพลา เกียร์
หรื อสิ่งอื่นที่ทํางาน
สนองกัน
กรณีบ้านจัดสรรที่ทํา
ระบบนํ ้าประปาให้ ครัว เรื อนใน
หมูบ่ ้ านไม่ถือเป็ นการค้ า ไม่ต้องขอ
อนุญาตแต่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
ทัว่ ไปของท้ องถิ่น
-

หมายถึง สถานที่ผลิตหรื อบรรจุใบชาแห้ ง ชาผง
หรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่น ๆ เช่น ขิงผง มะตูมผง
เห็ดผง เป็ นต้ น

ชื่อกิจการ
๓ (๒๓) การผลิตไอศกรี ม
ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
๓ (๒๔) การผลิตบะหมี่
มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่น
ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน
๓ (๒๕) การประกอบกิจการ
ห้ องเย็นแช่แข็งอาหาร

๓ (๒๖) การผลิตนํ ้าแข็ง
ยกเว้ นการผลิตเพื่อใช้ ใน
สถานที่จําหน่ายอาหารและ
เพื่อการบริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๒๗) การเก็บ การถนอม
อาหารด้ วยเครื่ องจักรที่มี
กําลังตังแต่
้ ๕ แรงม้ าขึ ้นไป

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตไอศกรี มทุกชนิด เช่น
ไอศกรี มรสกะทิ วานิลา ไอศกรี มหลอด ทังที
้ ่ผลิต
ด้ วยเครื่ องจักรหรื อด้ วยมือ
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน

หมายเหตุ

-

หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการห้ องเย็นสําหรับ ถ้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของโรงฆ่าสัตว์ให้
แช่แข็งอาหารซึง่ หมายถึงอาหารทะเลหรื อเนื ้อสัตว์ ควบคุมเป็ นกิจการ ข้ อ ๒ (๑)
โดยมีขนตอนการเก็
ั้
บอาหารเข้ าห้ องเย็น และแช่
แข็งเป็ นสําคัญ และมิใช่สว่ นหนึง่ ของโรงฆ่าสัตว์
หมายถึง สถานที่ที่หรื อโรงผลิตนํ ้าแข็ง ทังเป็
้ น
นํ ้าแข็งก้ อนใหญ่ และนํ ้าแข็งหลอด โดยไม่นบั รวม
การผลิตเพื่อใช้ ในสถานที่จําหน่ายอาหารหรื อเพื่อ
การบริ โภคในครัวเรื อน
หมายถึง สถานที่ที่จดั ไว้ เพื่อเก็บหรื อถนอมอาหาร
จะโดยวิธีการแช่เย็น (แต่ไม่ถงึ กับแช่แข็ง) การอบ
ให้ แห้ งหรื อวิธีการอื่นที่มีการใช้ เครื่ องจักรที่มีกําลัง
ตังแต่
้ ๕ แรงม้ าขึ ้นไป

๔.กิจการที่เกี่ยวกับ
ยา,เวชภัณฑ์ อุปกรณ์
การแพทย์ เครื่ องสาอาง,
ผลิตภัณฑ์ ชาระล้ าง
(๑) การผลิต การโม่ การบด
หมายถึง สถานที่ที่ผลิต โม่ บด ผสม หรื อบรรจุ
การผสม การบรรจุยาด้ วย
ยาทุกชนิด ด้ วยเครื่ องจักร ซึง่ ครอบคลุม ทังยา
้
เครื่ องจักร
โบราณ ยาแผนปั จจุบนั หรื อยาแผนไทย

ถ้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของกิจการอื่น แล้ วให้
ควบคุมเป็ นกิจการอื่นนัน้
๕ แรงม้ าให้ วดั เป็ นแรงม้ าของ
เครื่ องจักรหรื อเปรี ยบเทียบพลังงาน
ความร้ อนไฟฟ้า เครื่ องยนต์ หรื อ
เครื่ องกําเนิดไอนํ ้าได้ เครื่ องจักร ดูข้อ
๓ (๑๗)
- ยาหมายถึง ยาตามพระ
ราชบัญญัติยา พ.ศ.
๒๕๑๐

ชื่อกิจการ
๔ (๒) การผลิต การบรรจุยา
สีฟัน แชมพู ผ้ าเย็น
กระดาษเย็น เครื่ องสําอาง
ต่าง ๆ
๔ (๓) การผลิตสําลี
ผลิตภัณฑ์จากสําลี
๔ (๔) การผลิตผ้ าพันแผล
ผ้ าปิ ดแผล ผ้ าอนามัย
ผ้ าอ้ อมสําเร็ จรู ป
๔ (๕) การผลิตสบู่ผงซักฟอก
ผลิตภัณฑ์ชําระล้ างต่าง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับ
การเกษตร
๕(๑) การอัด การสกัดเอา
นํ ้ามันจากพืช

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ผลิต หรื อบรรจุผลิตภัณฑ์
ประเภทยาสีฟัน แชมพู ผ้ าเย็น กระดาษเย็น
(บรรจุซองหรื อขวด) รวมทังเครื
้ ่ องสําอางด้ วย
หมายถึง สถานที่ที่ทําสําลี หรื อผลิตภัณฑ์จาก
สําลีเช่นไม้ ปั่นหู (cotton bud) เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตผ้ าพันแผล ผ้ าปิ ดแผล
ผ้ าอนามัย ผ้ าอ้ อมสําเร็ จรู ปชนิดต่าง ๆ

หมายเหตุ
- เครื่ องสําอางหมายถึง
เครื่ องสําอางตาม
พระราชบัญญัติเครื่ องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๓๕
- สําลีหมายถึงผลิตภัณฑ์จากฝ้าย
-

หมายถึง สถานที่ที่ผลิตสบู่ก้อน หรื อสบู่เหลว
ผงซักฟอก หรื อผลิตภัณฑ์ชําระล้ างต่าง ๆ เช่น
นํ ้ายาล้ างจาน นํ ้ายาทําความสะอาดครัว ห้ องนํ ้า,
ห้ องส้ วมชนิดต่าง ๆ

หมายถึง สถานที่ที่ทําการอัดหรื อสกัดนํ ้ามันจาก
พืชไม่วา่ จากเมล็ด ดอก ต้ น หรื อใบ เช่น เมล็ด
ละหุ่ง ดอกทานตะวัน ต้ นสน เป็ นต้ น
๕ (๒) การล้ าง การอบ การ หมายถึง สถานที่ที่ทําการล้ าง อบหรื อรม หรื อ
รม การสะสมยางดิบ
เก็บสะสมยางดิบ อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลาย
อย่างรวมกัน
๕ (๓) การผลิตแป้งมัน
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตแป้งที่มาจากพืชชนิดต่าง
สําปะหลัง แป้งสาคู หรื อ
ๆ ด้ วยเครื่ องจักร เช่น แป้งมัน แป้งข้ าวจ้ าว แป้ง แป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียว
ข้ าวเหนียว เม็ดสาคู เป็ นต้ น
กันด้ วยเครื่ องจักร
๕ (๔) การสีข้าวด้ วย
หมายถึง สถานที่ที่หรื อโรงสีข้าวด้ วยเครื่ องจักรไม่
เครื่ องจักร
ครอบคลุมการสีข้าวด้ วยมือแบบชาวบ้ าน
๕ (๕) การผลิตยาสูบ
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตยาสูบเป็ นมวนแบบโรงงาน

๕ (๖) การขัด การกะเทาะ
การบดเมล็ดพืช
การนวดข้ าวด้ วยเครื่ องจักร

หรื อผลิตยาเส้ นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
รวมทังโรงบ่
้
มยาเส้ นด้ วย
หมายถึง สถานที่ที่ทําการขัด กะเทาะ หรื อ บด
เมล็ดพืช ชนิดต่าง ๆ หรื อการนวดข้ าวด้ วย
เครื่ องจักร เช่น กระกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานการ
บดเมล็ดถัว่ เป็ นต้ น

-

-

เครื่ องจักรดู ข้ อ ๓ (๑๗)

เครื่ องจักรดู ข้ อ๓ (๑๗)
-

เครื่ องจักร ดูข้อ ๓ (๑๗)

ชื่อกิจการ
๕ (๗) การผลิตการ
สะสมปุ๋ ย
๕ (๘) การผลิตใยมะพร้ าว
หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึงด้ วย
เครื่ องจักร
๕ (๙) การตาก การสะสม
หรื อการขนถ่ายมันสําปะหลัง
๖.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ
หรื อแร่
๖ (๑) การผลิตโลหะเป็ น
ภาชนะ เครื่ องมือ
เครื่ องจักร อุปกรณ์ หรื อ
เครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ
๖ (๒) การหลอม การหล่อ
การถลุงแร่ หรื อโลหะทุกชนิด
ยกเว้ นกิจการใน (๑)

ขอบเขตและความหมาย
หมายเหตุ
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตหรื อเก็บสะสมปุ๋ ย ซึง่ จะ
เป็ นประเภทปุ๋ ยหมัก หรื อ ปุ๋ ยเคมีก็ได้
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตใยมะพร้ าว หรื อใยจากพืช เครื่ องจักรดู ข้ อ ๓ (๑๗)
อื่น ด้ วยเครื่ องจักร เช่น ปอกระเจา ฝ้าย แต่ไม่
ประเภทใยสังเคราะห์เป็ นกิจการ ข้ อ
รวมถึงประเภทใยสังเคราะห์
๑๒ (๖)
หมายถึง สถานที่ที่ทําการตาก หรื อเก็บสะสม หรื อ
ขนถ่าย มันสําปะหลัง

๖ (๓) การกลึง การเชื่อม
การตี การตัด
การประสาน การรี ด การอัด
โลหะ ด้ วยเครื่ องจักรหรื อ
ก๊ าซ หรื อไฟฟ้า
ยกเว้ น กิจการใน (๑)

หมายถึง สถานที่ที่ทําการกลึง เจาะ เชื่อม ตี
ตัด ประสาน รี ด หรื ออัดโลหะทุกชนิดด้ วย
เครื่ องจักรหรื อด้ วยก๊ าซหรื อไฟฟ้า เช่น การทํา
เหล็กดัด ประตูเหล็ก ทําเส้ นลวด เป็ นต้ น ยกเว้ น
กรณีที่เป็ นส่วนหนึง่ ของกิจการ ๖(๑)

๖ (๔) การเคลือบ การชุบ
โลหะด้ วยตะกัว่ สังกะสี
ดีบกุ โครเมี่ยม นิเกิล หรื อ
โลหะอื่นใด ยกเว้ นกิจการใน
(๑)
๖ (๕) การขัด การล้ างโลหะ
ด้ วยเครื่ องจักร สารเคมี
หรื อวิธีอื่น

หมายถึง สถานที่ที่ทําการเคลือบ ชุบโลหะด้ วย
โลหะชนิดต่าง ๆ เช่น ตะกัว่ สังกะสี ดีบกุ
โครเมี่ยม นิเกิล เป็ นต้ น ยกเว้ นกรณีที่เป็ นส่วน
หนึง่ ของกิจการ ๖(๑)

หมายถึง สถานที่ที่หรื อโรงงานผลิตภาชนะ
เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ หรื อเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ
ด้ วยโลหะ เช่น หม้ อ กระทะ ช้ อน ส้ อม มีด คีม
เครื่ องยนต์ เครื่ องสูบนํ ้า จอบ เสียม เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการหลอม หรื อถลุง แร่ หรื อ
โลหะทุกชนิด เช่น หลอมเหล็ก หล่อตะกัว่ เป็ น
ต้ น ยกเว้ น กรณีที่เป็ นส่วนหนึง่ ของกิจการ ๖ (๑)

หมายถึง สถานที่ที่ทําการขัด ล้ างโลหะทุกชนิด
ด้ วยเครื่ องจักร หรื อ สารเคมี หรื อ วิธีอื่นใด เช่น
ล้ าง ขัดด้ วยการพ่นทราย เป็ นต้ น ยกเว้ น กรณีที่
เป็ นส่วนหนึง่ ของกิจการ ๖(๑)

-

-

กรณีกิจการตัด เชื่อม ประสาน
ทองคําด้ วยอุปกรณ์กลไกเป่ าลมและ
ใช้ นํ ้ามันเบนซินเป็ นเชื ้อเพลิงถือเป็ น
เครื่ องจักรชนิดหนึง่ ตามความหมาย
ใน ข้ อ ๓ (๑๗)
-

-

ชื่อกิจการ
๖ (๖) การทําเหมืองแร่ การ
สะสม การแยก การ
คัดเลือกหรื อการล้ างแร่
๗. กิจการเกี่ยวกับ
ยานยนต์ เครื่ องจักร
เครื่ องกล
๗ (๑) การต่อ การประกอบ
การเคาะ การปะผุ การพ่นสี
การพ่นสารกันสนิม ยาน
ยนต์
๗ (๒) การตังศู
้ นย์ถ่วงล้ อ
การซ่อม การปรับแต่งระบบ
ปรับอากาศ หรื ออุปกรณ์ที่
เป็ นส่วนประกอบของยาน
ยนต์เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
๗ (๓) การประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับยานยนต์เครื่ องจักร
หรื อเครื่ องกลซึง่ มีไว้ บริ การ
หรื อจําหน่ายและในการ
ประกอบธุรกิจนัน้ มีการซ่อม
หรื อปรับปรุ งยานยนต์
เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
ดังกล่าวด้ วย
๗ (๔) การล้ าง การอัดฉีด
ยานยนต์
๗ (๕) การผลิต การซ่อม
การอัดแบตเตอรี่
๗ (๖) การปะ การเชื่อมยาง
๗ (๗) การอัดผ้ าเบรค
ผ้ าคลัช
๘.กิจการที่เกี่ยวกับไม้
๘ (๑) การผลิตไม้ ขีดไฟ

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการเหมืองแร่ สะสม
หรื อแยกหรื อคัดเลือก หรื อล้ างแร่ ทกุ ชนิด

หมายถึง สถานที่ที่ทําการต่อ ประกอบ เคาะ
ปะผุ พ่นสี หรื อ พ่นสารกันสนิม สําหรับยาน
ยนต์ทกุ ชนิด
หมายถึง สถานที่ที่ทําการตังศู
้ นย์ถ่วงล้ อ ซ่อม
ปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่
เป็ นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อ
เครื่ องกล
หมายถึง สถานที่ที่จําหน่ายยานยนต์ หรื อ
เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกลหรื อมีไว้ เพื่อบริ การ
โครงการให้ เช่า ซึง่ ประกอบการนี ้มีการซ่อมหรื อ
ปรับปรุ งยานยนต์ หรื อเครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
ดังกล่าวด้ วย

หมายเหตุ
-

- ยานยนต์หมายถึง
พาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ เครื่ อง
ยนต์ทําให้ เกิดพลังงาน
ในการเคลื่อนที่
- เครื่ องจักร ดูข้อ ๓(๑๗)

หากไม่มีการซ่อมก็ไม่เข้ าข่ายกิจการนี ้

หมายถึง สถานที่ที่ทําการล้ าง หรื ออัดฉีดยานยนต์
ทุกชนิด
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต หรื อซ่อม หรื ออัด
หรื อชาร์ ต แบตเตอรี่
หมายถึง สถานที่ที่ทําการปะยาง หรื อเชื่อมยาง
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตหรื ออัดผ้ าเบรค
ผ้ าคลัชทุกชนิด
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตไม้ ขีดไฟ

-

-

ชื่อกิจการ
๘ (๒) การเลื่อย การซอย
การขัด การไส การเจาะ
การขุดร่ อง การทําคิ ้ว หรื อ
การตัดไม้ ด้วย
เครื่ องจักร
๘ (๓) การประดิษฐ์ ไม้ หวาย
เป็ นสิ่งของด้ วยเครื่ องจักร
หรื อการพ่น การทา สาร
เคลือบเงา
สีหรื อการแต่งสําเร็ จผลิต
ภัณฑ์จากไม้ หรื อหวาย
๘(๔) การอบไม้
๘ (๕) การผลิตธูป ด้ วย
เครื่ องจักร
๘ (๖) การประดิษฐ์ สิ่งของ
เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้ วย
กระดาษ
๘ (๗) การผลิตกระดาษต่าง
ๆ
๘ (๘) การเผาถ่าน หรื อการ
สะสมถ่าน
๙. การประกอบกิจการ
บริการ
๙(๑) การประกอบกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ

ขอบเขตและความหมาย
หมายเหตุ
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเลื่อย ซอย ขัด ไสเจาะ กรณีที่มิได้ ใช้ เครื่ องจักร
ขุดร่ อง ตัด รวมทังการทํ
้
าคิ ้วไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร
ไม่เข้ าข่ายกิจการนี ้

หมายถึง สถานที่ที่ทําสิ่งของต่าง ๆ รวมทัง้
เฟอร์ นิเจอร์ ด้วยไม้ หรื อหวาย โดยต้ องใช้
เครื่ องจักรในการทํา หรื อ หมายถึง สถานที่ที่ทํา
การพ่นหรื อทาสารเคลือบเงาหรื อสีกบั ผลิตภัณฑ์
สิ่งของที่ทําด้ วยไม้ หรื อหวายเพื่อให้ เกิดความ
สวยงาม
หมายถึง สถานที่ที่ทําการอบไม้ ทกุ ชนิด
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตธูปโดยใช้ เครื่ องจักร

กรณีที่ผลิตสิ่งของด้ วยไม้ หรื อหวาย
โดยไม่ใช้ เครื่ องจักรไม่เข้ าข่าย แต่ถ้า
เป็ นการพ่นหรื อทาสีหรื อสารเคลือบ
เงาดังกล่าวเข้ าข่ายกิจการนี ้
-

หมายถึง สถานที่ที่ทําสิ่งของ เครื่ องใช้ หรื อ
เครื่ องเขียน ด้ วยกระดาษ เช่น ตุ๊กตากระดาษ
กระดาษอัด ทํากล่องกระดาษ เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตกระดาษ หรื อเยื่อ
กระดาษทุกชนิด เช่น ทํากระดาษสากระดาษชําระ
เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตถ่านโดยการเผา
กรณีสะสมถ่านเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงนัน้
หรื อเก็บสะสมถ่าน รวมทังการสะสมเพื
้
่อเป็ น
ไม่ต้องขอใบอนุญาตแต่ต้องปฏิบตั ิ
เชื ้อเพลิง
ตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่น
หมายถึง การประกอบกิจการที่ให้ การดูแลและสร้ าง
สุขภาพ โดยบริ การหลักที่จดั ไว้ ประกอบด้ วย การนวด เว้ นแต่เป็ นการให้ บริ การใน
เพื่อสุขภาพ และการใช้ นํ ้าเพื่อสุขภาพ โดยอาจมี
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วย
บริ การเสริ มประกอบด้ วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การ สถานพยาบาล
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบําบัดและการ
ควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใช้ สมุนไพร
หรื อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์
ทางเลือกอื่นๆ หรื อไม่ก็ได้ โดยทังนี
้ ้ บริ การที่จดั ไว้
จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรค
ศิลปะ และกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพทางการแพทย์ และ
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนด

ชื่อกิจการ
๙ (๒) การประกอบกิจการ
อาบ อบ นวด
๙(๓)การประกอบกิจการ
สถานที่อาบนํ ้า อบไอนํ ้า
อบสมุนไพร
๙(๔) การประกอบกิจการ
โรงแรม หรื อกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการอาบ อบ นวด
หรื อทุกอย่างรวมกัน รวมทังการนวดแผนโบราณ
้
ด้ วย
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการอาบนํ ้า เช่น
การบริ การอาบนํ ้าที่ชายหาด ชายทะเล เป็ นต้ น
รวมทังการประกอบกิ
้
จการ อบไอนํ ้า หรื อ
อบสมุนไพร
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้ เช่าพักแรมค้ าง
คืนโดยคิดค่าบริ การเป็ นรายวัน ซึง่ รวมทังที
้ ่เช่าพัก
แบบรี สอร์ ต บังกาโลและอื่น ๆ ตาม พรบ.โรงแรม
ฯ

หมายเหตุ
เว้ นแต่เป็ นการให้ บริ การใน ๙(๒)หรื อ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้ วยสถานพยาบาล
กรณีการอบสมุนไพรของ
สถานพยาบาลของรัฐไม่ถือว่าเป็ น
การค้ า
โรงแรม (ตาม พรบ. โรงแรม พ.ศ.
๒๔๗๘) ถึงบรรดาสถานที่ทกุ ชนิดที่
จัดตังขึ
้ ้นเพื่อรับสินจ้ างสําหรับคน
เดินทางหรื อบุคคลที่ประสงค์จะหาที่
อยู่หรื อที่พกั ชัว่ คราว
-

๙ (๕) การประกอบการ
กิจการหอพัก อาคาร ชุดให้
เช่า ห้ องเช่า ห้ องแบ่งเช่า
หรื อกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน
๙ (๖) การประกอบกิจการ
โรงมหรสพ

หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้ เช่าพักอาศัย
เป็ นรายเดือน ในลักษณะหอพัก หรื ออาคารชุดให้
เช่า เช่น บ้ านเช่า ห้ องเช่า ห้ องแบ่งเช่า หรื ออื่น ๆ
เช่น เกสท์เฮาส์ ที่ไม่เข้ าข่ายกิจการโรงแรม

๙ (๗) การจัดให้ มีการแสดง
ดนตรี เต้ นรํ ารํ าวง ฯ

หมายถึง สถานที่ที่จดั ให้ มีการแสดงดนตรี หรื อ กรณีที่เป็ นการแสดงที่เก็บค่าเข้ าชม
จัดให้ มีการเต้ นรํ า รํ าวง รองแง็ง ดิสโก้ เทค คารา หรื อค่าเข้ า
โอเกะ หรื อการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการโรงมหรสพ เช่น
โรงหนัง โรงภาพยนต์ โรงละคร และอื่น ๆ
ตาม พรบ. ป้องกันอันตรายอันเกิดแต่การเล่น
มหรสพฯ

โรงมหรสพ (ตาม พรบ. ป้องกัน
อันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
พุทธศักราช ๒๔๖๔) หมายความ
ตลอดถึงตึก เรื อน โรงหรื อกระโจม
และที่ปลูกกําบังอย่างใด ๆ ซึง่ เป็ น
สถานที่สําหรับเล่นมหรสพ (เช่น งิ ้ว
ลิเก ละคร ภาพยนตร์ )เพื่อเก็บเงินแก่
คนดู

ชื่อกิจการ
๙(๘) การประกอบกิจการ
สระว่ายนํ ้าหรื อกิจการอื่น ๆ
ในทํานอง
เดียวกัน
๙ (๙) การจัดให้ มีการเล่น
สเก็ตโดยมีแสง หรื อ เสียง
ประกอบหรื อการเล่นอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
๙ (๑๐) การประกอบกิจการ
เสริ มสวยหรื อแต่งผมเว้ นแต่
กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้ วยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
๙ (๑๑) การประกอบกิจการ
ให้ บริ การควบคุมนํ ้าหนัก
โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้ อาหารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ การ
บริ หารร่ างกาย หรื อโดยวิธี
อื่นใดเว้ นแต่การให้ บริ การ
ดังกล่าวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้ วย
สถานพยาบาล
๙ (๑๒) การประกอบกิจการ
สวนสนุก ตู้เกม
๙ (๑๓) การประกอบกิจการ
สนามกอล์ฟหรื อสนาม
ฝึ กซ้ อมกอล์ฟ

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการสระว่ายนํ ้าที่ให้ คน
เข้ าไปเล่นนํ ้า ว่ายนํ ้าหรื อออกกําลังกาย เช่น
สระว่ายนํ ้าสวนสยาม หรื อสระว่ายนํ ้าของศูนย์
การค้ าต่าง ๆ เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่จดั ให้ มีการเล่นสเก็ตที่ต้องมี
การใช้ แสงหรื อเสียงประกอบการเล่นนันหรื
้ อการ
เล่นลักษณะอย่างเดียวกันเช่นการเล่นรอลเลอร์
เบส หรื อสเก็ตนํ ้าแข็ง เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการเสริ มสวยของ
สุภาพสตรี หรื อการแต่งผมของสุภาพบุรุษ รวมทัง้
การแต่งเล็บ แต่งหน้ า นวดหรื ออบหน้ าหรื อผิว
หรื ออื่น ๆ เว้ นแต่กิจการนัน้ ๆ เข้ าข่ายกิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม เช่น การศัลยกรรมตกแต่ง เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้ บริ การควบคุม
นํ ้าหนัก ซึง่ หมายถึง การรักษานํ ้าหนักของ
ร่ างกายให้ เหมาะสมกับวัยและรู ปร่ าง โดยอาจเพิ่ม
หรื อลดนํ ้าหนักหรื อหรื อให้ คงที่ก็ได้ ซงึ่ ให้ บริ การโดย
วิธีการใด ๆ เช่น การควบคุมทางโภชนาการ การให้
อาหารหรื อยาที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ ทังนี
้ ้ไม่รวม
การให้ บริ การในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า
ด้ วยสถานพยาบาล

หมายเหตุ
-

สถานพยาบาล (ตาม พรบ.
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔)
หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึง
ยานพาหนะซึง่ จัดไว้ เพื่อการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรื อซึง่
จัดไว้ เพื่อประกอบกิจการอื่นด้ วยการ
ผ่าตัด ฉีดยา หรื อฉีดสารใด ๆ หรื อ
ด้ วยการใช้ กรรมวิธีอื่นซึง่ เป็ นกรรมวิธี
ของการประกอบโรคศิลปะ ทังนี
้ ้ โดย
กระทําเป็ นปกติธุระไม่วา่ จะได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ แต่ไม่
รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยการ ขายยาซึง่ ประกอบ ธุรกิจการ
ขายยาโดยเฉพาะ
-

หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการเกี่ยวกับสวนสนุก
หรื อตู้เกม เช่น สวนสนุกแบบแดนเนรมิต สวนสนุก
ในห้ างสรรพสินค้ า
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้ มีการเล่นกอล์ฟ หรื อฝึ กซ้ อมเล่นกอล์ฟ

ชื่อกิจการ
๙ (๑๔) การประกอบกิจการ
ห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ หรื อ
สิ่งแวดล้ อม
๙(๑๕)การสักผิวหนัง การ
เจาะหูหรื อเจาะอวัยวะอื่น

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้ บริ การเกี่ยวกับ
ห้ องปฏิบตั ิ (lab) ทังทางด้
้
านการแพทย์ การ
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรื อสิ่งแวดล้ อม เช่น
ห้ องปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์เลือด ปั สสาวะ นํ ้า
เสีย สารเคมี หรื อห้ องปฏิบตั ิการทางวิศวกรรม
ด้ วย เว้ นแต่การบริ การที่มีอยู่ในสถานพยาบาล
หมายถึงสถานที่ประกอบการที่ให้ บริ การสักผิวหนัง
การเจาะหูหรื อเจาะอวัยวะอื่น ๆ

หมายเหตุ

-

-

๙(๑๖)การประกอบกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการที่ให้ บริ การส่ง
ให้ บริ การเลี ้ยงและดูแลเด็กที่ พนักงานไปเลี ้ยงและดูแลเด็กตังแต่
้ แรกเกิดถึงอายุ
บ้ าน
ไม่เกิน ๖ ปี ที่บ้านของผู้รับบริ การ ทังนี
้ ้ไม่วา่ การ
ประกอบกิจการนันจะมี
้ สถานที่รับเลี ้ยงเด็กหรื อ
สถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรื อไม่ก็ตาม
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่ง
ทอ
หมายถึง สถานที่ที่ทําการกรอด้ าย การทอผ้ า
๑๐(๑) การปั่ นด้ าย การกรอ
โดยใช้ เครื่ องจักร หรื อกี่กระตุกตังแต่
้ ๕ กี่ขึ ้นไป
ด้ าย การทอผ้ าด้ วย
เครื่ องจักร หรื อการทอผ้ า
ด้ วยกี่กระตุกตังแต่
้ ๕ กี่ขึ ้น
ไป
หมายถึง สถานที่ที่เก็บสะสมปอ ป่ าน ฝ้าย หรื อ
๑๐ (๒) การสะสมปอป่ าน
นุ่น
ฝ้ายหรื อนุ่น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการปั่ นฝ้ายหรื อนุ่น โดยใช้
๑๐ (๓) การปั่ นฝ้าย หรื อนุ่น
เครื่ องจักร
ด้ วยเครื่ องจักร
หมายถึง สถานที่ที่ทําการทอเสื่อ กระสอบ พรม
๑๐ (๔) การทอเสื่อกระสอบ
หรื อสิ่งทออื่น ๆ เช่น แห อวน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ต้ อง
พรม หรื อสิ่งทออื่น ๆ ด้ วย
ทําโดยใช้ เครื่ องจักร
เครื่ องจักร
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเย็บผ้ าทุกชนิดด้ วยจักร
๑๐ (๕) การเย็บผ้ าด้ วย
เย็บผ้ าตังแต่
้ ๕ เครื่ องขึ ้นไป
เครื่ องจักรตังแต่
้ ๕ เครื่ อง
ขึ ้นไป
หมายถึง สถานที่ที่ทําการพิมพ์สีหรื อลวดลายบน
๑๐ (๖) การพิมพ์ผ้า หรื อ
ผ้ าหรื อสิ่งทออื่น ๆ เช่น เสื่อ พรม กระสอบ เป็ น
การพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
ต้ น

เครื่ องจักร ดู ๓(๑๗)

เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)
เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)
เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)

เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)

เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)

ชื่อกิจการ
๑๐ (๗) การซัก การอบ
การรี ด การอัดกลีบผ้ า
ด้ วยเครื่ องจักร
๑๐ (๘) การย้ อม การกัดสี
ผ้ าหรื อสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน
ทราย ซีเมนต์ หรื อวัตถุท่ ี
คล้ ายคลึง
๑๑ (๑) การผลิตภาชนะดิน
เผา หรื อผลิตภัณฑ์ดินเผา
๑๑ (๒) การระเบิด
การโม่ การป่ นหินด้ วย
เครื่ องจักร
๑๑ (๓) การผลิตเครื่ องใช้
ด้ วยซีเมนต์หรื อวัตถุที่
คล้ ายคลึง
๑๑ (๔) การสะสม การผสม
ซีเมนต์ หิน ทราย หรื อวัตถุที่
คล้ ายคลึง
๑๑ (๕) การเจียระไนเพชร
พลอย หิน กระจกหรื อวัตถุ
ที่คล้ ายคลึง
๑๑ (๖) การเลื่อย การตัด
หรื อการประดิษฐ์ หินเป็ น
สิ่งของต่าง ๆ
๑๑ (๗) การผลิตชอล์ค ปูน
ปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอ
พอง หรื อการเผาหินปูน
๑๑ (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่มีแร่ ใยหินเป็ น
ส่วนประกอบ หรื อส่วนผสม
เช่น ผ้ าเบรคผ้ าครัช
กระเบื ้องมุงหลังคา กระเบื ้อง
ยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ ้า เป็ นต้ น

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ทําการซักผ้ า อบผ้ า รี ดผ้ า
หรื ออัดกลีบผ้ า โดยการใช้ เครื่ องจักร
หมายถึง สถานที่ที่ทําการย้ อมหรื อ กัดสีผ้าหรื อ
สิ่งทออื่น ๆ รวมทังการฟอกสี
้
ฟอกขาว เข่น การ
ฟอกผ้ ายีนส์ เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตภาชนะหรื อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทดินเผาทุกชนิด เช่น ถ้ วย จาน
ชาม กระถาง ตุ๊กตาที่ทําด้ วยดินเผา หรื อเซรามิก
เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการระเบิดหิน หรื อทําการ
โม่หรื อป่ นหิน โดยใช้ เครื่ องจักร
หมายถึง สถานที่ที่ทําสิ่งของเครื่ องใช้ ที่ทําด้ วย
ซีเมนต์หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง เช่น ปูนปาสเตอร์
ปูนซีเมนต์ขาว เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่เก็บสะสม ซีเมนต์ หิน ทราย
หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง เช่น ดินลูกรัง กรวด เป็ น
ต้ น รวมทังสถานที
้
่ ทําการผสมคอนกรี ตที่พร้ อมเท
ลงแบบ
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเจียระไนเพชร หรื อ
พลอย หรื อหิน หรื อกระจก หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
เช่น มรกต หยก เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเลื่อย ตัดหินหรื อ
ประดิษฐ์ หินเป็ นสิ่งของใช้ ตา่ ง ๆ
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตชอล์ค ปูนปา
สเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อทําการเผาหินปูน

หมายเหตุ
เครื่ องจักร ดู ๓(๑๗)

-

เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)

เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)

-

-

-

ร้ านจําหน่ายผลิตภัณฑ์หินไม่เข้ าข่าย
-

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ ใยหิน
เป็ นส่วนประกอบหรื อส่วนผสม เช่น ผ้ าเบรค ผ้ า ครัช กระเบื ้องมุงหลังคา กระเบื ้องยาง ฝ้าเพดาน
ท่อนํ ้า สายพาน หินเจียระไน ปะเก็น เป็ นต้ น

ชื่อกิจการ
๑๑ (๙) การผลิตกระจกหรื อ
ผลิตภัณฑ์แก้ ว
๑๑ (๑๐)การผลิต
กระดาษทราย
๑๑ (๑๑) การผลิตใยแก้ ว
หรื อผลิตภัณฑ์จาก ใยแก้ ว
๑๒.กิจการที่เกี่ยวกับ
ปิ โตเลี่ยม ถ่ านหิน
สารเคมี
๑๒ (๑) การผลิต การบรรจุ
การสะสม การขนส่ง กรด
ด่าง สารออกซิไดส์ หรื อสาร
ตัวทําละลาย
๑๒ (๒) การผลิต การบรรจุ
การสะสม การ
ขนส่งก๊ าซ

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตกระจกทําชนิดต่าง
ๆหรื อผลิตภัณฑ์แก้ ว เช่น กระจกเงา กระจก
หน้ าต่าง ถ้ วย แก้ ว จาน ขวด เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตกระดาษทรายทุก
ชนิด
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตใยแก้ ว (fiber
glass)หรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ ว เช่น หลังคารถ
รถยนต์ ถังนํ ้าไฟเบอร์ เป็ นต้ น

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ หรื อเก็บ
สะสมสารเคมีประเภทกรด ด่าง สารออกซิไดส์
หรื อสารตัวทําละลายทุกชนิด รวมทัง้ การขนส่ง
สารเคมีดงั กล่าวด้ วย

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ หรื อเก็บ
สะสมก๊ าซ ซึง่ หมายรวมถึง ออกซิเจนเหลว
ไนโตรเจนเหลว หรื อ ก๊ าซในสถานะของเหลวอื่น
รวมทังการขนส่
้
งก๊ าซด้ วย
๑๒ (๓) การผลิต การ
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต กลัน่ หรื อเก็บ
กลัน่ การสะสม การ
สะสมนํ ้ามันปิ โตเลี่ยมหรื อผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยมต่าง
ขนส่งนํ ้ามันปิ โตเลี่ยม หรื อ
ๆ เช่น ยาง แอสฟั ล นํ ้ามันเตา เป็ นต้ น รวมทัง้
ผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยมต่าง ๆ
การขนส่งนํ ้ามันปิ โตเลี่ยม หรื อ ผลิตภัณฑ์ปิโต
เลี่ยมนัน้ ๆ ด้ วย
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต หรื อเก็บสะสม
๑๒ (๔) การผลิต การสะสม
ถ่านหิน หรื อถ่านโค้ ก รวมทังการขนส่
้
งถ่านหิน
การขนส่ง ถ่านหิน ถ่านโค้ ก
หรื อถ่านโค้ กด้ วย
๑๒ (๕) การพ่นสี ยกเว้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการประดิษฐ์ สิ่งของหรื อ
กิจการใน ๗(๑)
ยกเว้ นกรณีการประกอบการเคาะพ่นสียานยนต์
๑๒ (๖) การประดิษฐ์ สิ่ง
หมายถึง สถานที่ที่ทําการประดิษฐ์ สิ่งของ หรื อ
ของเครื่ องใช้ ด้วยยาง ยาง
เครื่ องใช้ ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก
เทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ เช่น รองเท้ า ยางรถ
เบเกอร์ ไลท์หรื อวัตถุ
ภาชนะพลาสติก ฟิ ล์ม อุปกรณ์เครื่ องครัว เป็ นต้ น
คล้ ายคลึง

หมายเหตุ
-

-

-

กรณีของผู้ประกอบกิจการขนส่งเป็ น
การค้ าต้ องขอใบอนุญาตต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นของเขตท้ องถิ่นที่
บริ ษัทนันตั
้ งอยู
้ ่
-

-

-

- เบเกอร์ ไลท์ คือ
พลาสติกทนความร้ อน
เช่น ด้ ามตะหลิว หูจบั
ของภาชนะ เป็ นต้ น

ชื่อกิจการ
๑๒ (๗) การโม่ การบดชัน
๑๒ (๘) การผลิตสี หรื อ
นํ ้ามันผสมสี
๑๒ (๙) การผลิต การล้ าง
ฟิ ล์มรู ปถ่าย หรื อฟิ ล์ม
ภาพยนตร์
๑๒ (๑๐) การเคลือบ การ
ชุบ วัตถุด้วยพลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อ
วัตถุที่คล้ ายคลึง
๑๒ (๑๑) การผลิตพลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์
หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
๑๒ (๑๒) การผลิต การ
บรรจุสารเคมีดบั เพลิง

๑๒ (๑๓) การผลิตนํ ้าแข็ง
แห้ ง
๑๒ (๑๔) การผลิต การ
สะสม การขนส่งดอกไม้
เพลิงหรื อสารเคมีอนั เป็ น
ส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้ เพลิง
๑๒ (๑๕)การผลิตเชลแล็ก
หรื อสารเคลือบเงา
๑๒(๑๖) การผลิต การบรรจุ
การสะสม การขน
ส่งสารกําจัดศัตรู พืชหรื อ
พาหะนําโรค
๑๒ (๑๗) การผลิต การ
บรรจุ การสะสมกาว

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ทําการโม่หรื อบดชัน
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตสีนํ ้ามัน หรื อนํ ้ามัน
ที่ใช้ ผสมสี เช่น นํ ้ามันสน ทินเนอร์ เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการเคลือบ ชุบ วัตถุตา่ ง ๆ
หรื อฟิ ล์มภาพยนตร์

หมายเหตุ
-

หมายถึง สถานที่ที่ทําการเคลือบ ชุบ วัตถุตา่ ง ๆ
ทังที
้ ่เป็ นโลหะและอโลหะ ด้ วยพลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
เช่น ชันวางภาชนะ
้
(เหล็กเคลือบพลาสติก)
สายไฟฟ้า เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต พลาสติก หรื อ
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง เช่น
เม็ดพลาสติก เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุสารเคมี
สําหรับดับเพลิง ทุกชนิด เช่น กรด-โซดา โฟม
เคมี ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ ง เฮลอน
เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตนํ ้าแข็งแห้ ง หรื อ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในสภาวะที่เป็ นของแข็ง
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต เก็บสะสมดอกไม้
เพลิง พลุ หรื อสารเคมีอนั เป็ นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้ เพลิง เช่น ดินปะสิว กํามะถัน เป็ นต้ น
รวมทังการขนส่
้
งดอกไม้ เพลิงหรื อสารเคมีดงั กล่าว

-

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตเชลแล็กหรื อสาร
เคลือบเงา เช่น แลกเกอร์ ยูริเทน วานิช เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ เก็บสะสม
สารกําจัดศัตรู พืชหรื อพาหะนําโรคทุกชนิด เช่น
ยากันยุง สารเคมีฉีดฆ่าแมลงวัน เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต บรรจุ เก็บสะสม
กาวทุกชนิด เช่น กาวยาง กาวแป้ง กาวหนังสัตว์
กาววิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น

-

-

-

-

-

-

-

ชื่อกิจการ
๑๓. กิจการอื่น ๆ
๑๓ (๑) การพิมพ์หนังสือหรื อ
สิ่งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน ด้ วยเครื่ องจักร
๑๓ (๒) การผลิต การซ่อม
เครื่ องอีเลคโทรนิคส์เครื่ อง
ไฟฟ้า อุปกรณ์ อุปกรณ์
อีเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ทําการพิมพ์หนังสือ สิ่งพิมพ์
อื่น ๆ โดยใช้ เครื่ องจักร เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่น
พับ แผ่นโฆษณา โปสเตอร์ และหมายรวมถึงการ
พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้ วย
หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิต หรื อซ่อมแซม
เครื่ องอีเลคโทรนิคส์ เครื่ องไฟฟ้า หรื อ อุปกรณ์
นัน้ ๆ เช่น เครื่ องคิดเลข เครื่ องคอมพิวเตอร์
โทรทัศน์ วิทยุ ตู้เย็น เตารี ด เป็ นต้ น

๑๓ (๓) การผลิตเทียน
เทียนไข หรื อวัตถุที่
คล้ ายคลึง
๑๓ (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์
เขียว หรื อการถ่ายเอกสาร
๑๓ (๕) การสะสมวัตถุหรื อ
สิ่งของที่ชํารุ ดใช้ แล้ วหรื อ
เหลือใช้

หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตเทียน เทียนไข
หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง เช่น ขี ้ผึ ้ง ไขสัตว์ แวกซ์แข็ง
เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่ทําการพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
หรื อการถ่ายเอกสารด้ วยเครื่ องถ่าย
หมายถึง สถานที่ที่เก็บสะสมวัตถุหรื อสิ่งของเก่าที่
ชํารุ ด ที่ใช้ แล้ ว หรื อเหลือใช้ ซึง่ หมายถึงการ
ค้ าขายของเก่าที่เหลือทิ ้ง เช่น เศษเหล็ก ขวดแก้ ว
หนังสือพิมพ์เก่า กล่องกระดาษ เป็ นต้ น
หมายถึง สถานที่ที่หรื อโกดังเก็บสินค้ าต่าง ๆ

๑๓ (๖) การประกอบกิจการ
โกดังสินค้ า
๑๓ (๗) การล้ างขวด
ภาชนะหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้
แล้ ว
๑๓ (๘) การพิมพ์สีลงบน
วัตถุที่มิใช่สิ่งทอ

๑๓ (๙) การก่อสร้ าง

หมายเหตุ
-

-

-

- กรณีร้านขายรถยนต์เก่า
ของเก่า ของโบราณ ที่มี
ค่าไม่เข้ าข่ายกิจการนี ้
-

หมายถึง สถานที่ที่ทําการล้ าง ขวด หรื อภาชนะ
หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ใช้ แล้ ว เพื่อนําไปใช้ ใหม่

-

หมายถึง สถานที่ที่ทําการพิมพ์สีลงบนวัตถุตา่ ง ๆ
ที่มิใช่สิ่งทอ เช่น ขวด เครื่ องประดับ กล่อง
กระดาษกล่องพลาสติก เป็ นต้ น

-

หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการก่อสร้ างไม่วา่ จะ
เป็ นการสร้ างตึก อาคาร สะพาน หรื อสิ่งปลูก
สร้ างอื่น ๆ รวมทังการต่
้
อเติมอาคารด้ วย

การขอใบอนุญาตต้ องขออนุญาตทุก
สถานที่ที่ทําการก่อสร้ าง โดยต้ องขอ
ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นในเขตท้ องถิ่น
ที่สถานที่ก่อสร้ างนันตั
้ งอยู
้ ่

แบบคาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้ าพเจ้ า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหน่ายอาหารหรื อสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพื ้นที่ประกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………….
……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้ เครื่ องจักรขนาด ………………. แรงม้ า
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย ………………….. ( เป็ นประจํา/เป็ นครัง้ คราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจําหน่ายสินค้ าในที่ /ทางสาธารณสุข จําหน่ายสินค้ าประเภท ………………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรื อกําจัดสิ่งปฏิกลู มูลฝอยโดยทําเป็ นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกลู โดยมีแหล่งกําจัดที่ ……………………………………………….
 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกลู โดยมีระบบกําจัดอยูท่ ี่ .………………………………
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่ ….………………………………………….
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่ ……………………………………..
( ) กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ แก่.............. ………………………
...............................................................................................................................................................
ต่อ ( เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ) ………………………………………… พร้ อมคําขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้ วย ดังนี ้คือ
1) สําเนาบัตรประจําตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ )
2) สําเนาทะเบียนบ้ าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..

( ด้ านหลังคําขอรับใบอนุญาต )
แผนผังแสดงที่ตงสถานประกอบกิ
ั้
จการโดยสังเขป

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี ้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
คาสั่งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาตให้ ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/……..

แบบคาขอต่ ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้ าพเจ้ า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/………
ออกให้ เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น) ………………………..
พร้ อมคําขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานและเอกสารมาด้ วย ดังนี ้คือ
1) สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สําเนาทะเบียนบ้ าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง …………………… วันที่…../………/……..

คาสั่งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………….
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง ……………………….
วันที่…../………/……..

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่ ………….เลขที่ ………./…………
อนุญาตให้ ……………………………………………………….สัญชาติ………..อยูบ่ ้ านเลขที่
…………. หมูท่ ี่ …………….. ตรอก/ซอย …………………………………….. ถนน …………………………..
ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ………………
ข้ อ 1) ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………
……………………………… โดยใช้ ชื่อสถานประกอบการว่า ……………………………..….. ตังอยู
้ บ่ ้ านเลขที่
……………. หมูท่ ี่ …………. ตรอก/ซอย ……………………….….. ถนน …………………………………….
ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ..……………
โทรสาร ………………… มีพื ้นที่ประกอบการ ……… ตารางเมตร ใช้ เครื่ องจักรที่มีกําลังขนาด….……. แรงม้ า
จํานวนคนงาน ….. คน ทังนี
้ ้ได้ เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ……….บาท (………….………… ) ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่ …….. เลขที่ …….. ลงวันที่ ….. เดือน ……………………… พ.ศ…………..
ข้ อ 2) ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามสุขลักษณะทัว่ ไปที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดท้ องถิ่น ( เทศบัญญัติ
/ข้ อบังคับสุขาภิบาล/ข้ อบังคับตําบล/ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครแล้ วแต่กรณี )
ข้ อ 3) ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
3.1 ……………………………………………………………………………………………..
3.2 ……………………………………………………………………………………………..
3.3 .……………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………
ใบอนุญาตฉบับนี ้ให้ ใช้ ได้ ถึงวันที่ ……. เดือน ……………………….พ.ศ……….
ออกให้ ณ วันที่ …… เดือน …………………..พ.ศ……….
( ลงชื่อ ) ……………………………….
( ……………………………. )
ตําแหน่ง ………………………………. เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
รายการการต่ ออายุใบอนุญาตและการเสียค่ าธรรมเนียม
วันที่/เดือน/ปี ที่ออกใบ วัน/เดือน/ปี
ใบเสร็จรับเงิน
ลงลายมือชื่อ
ที่ออกใบอนุญาต
ที่หมดอายุ
เล่ มที่
เลขที่
ว/ด/ป
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น

คาเตือน

ต้ องแสดงใบอนุญาตนี ้ไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการ

