
 

 
 

เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ 

เร่ือง   
การควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ 

อ าเภอป่าแดด  จังหวดัเชียงราย 
 

 

 

 



 
บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ เก่ียวกับพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------- 
หลักการ 

 
 ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้กําหนดให้อํานาจแก่ราชการสว่นท้องถ่ินในการตรา
ข้อกําหนดของท้องถ่ิน เร่ือง สขุลกัษณะของกิจการท่ีต้องควบคมุหรือกํากบัดแูล เพ่ือกิจการดงักลา่วให้ปฏิบตัหิรือ
ดําเนินกิจการเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีไมก่่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสขุสิ่งแวดล้อม  หรืออาจเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ ในพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บญัญตัไิว้ในหมวดตา่ง ๆ ดงันี  ้
 หมวด ๓ เร่ือง การจดัการสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  
 หมวด ๖ เร่ือง การควบคมุการเลีย้งหรือปลอ่ยสตัว์  
 หมวด ๗ เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  
 หมวด ๘ เร่ือง การควบคมุกิจการตลาด  
 หมวด ๙ เร่ือง สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
 ประกอบกบักระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจดัตัง้องค์การบริหาร สว่นตําบลศรีโพธ์ิเงินเป็นเทศบาลตําบล                
ศรีโพธ์ิเงิน ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๔  โดยประกาศดงักลา่วกําหนดให้บรรดาข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นตําบล
ท่ีได้ใช้บงัคบัในเร่ืองใดอยูก่่อนแล้วคงใช้บงัคบัได้ตอ่ไปเป็นการชัว่คราว จนกวา่จะได้มีการตราเทศบญัญตัใินเร่ืองนัน้
ขึน้ใหม ่
 รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้อบงัคบัตําบล ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นตําบลท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกบัสภาพของสงัคมปัจจบุนั  
 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การดแูลปัญหาการสาธารณสขุสิ่งแวดล้อม ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน เป็นไปตาม
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถกูต้อง เพื่อประโยชน์แก่สขุภาพและพลานามยัของ
ประชาชนโดยสว่นร่วม ขณะเดียวกนัจะชว่ยให้เทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงินมีรายได้จากคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตเพิ่มขึน้
อีกทางหนึง่ด้วย 
 นายกเทศมนตรีตําบลศรีโพธ์ิเงิน จงึขอเสนอร่างเทศบญัญตัเิทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน  จํานวน ๕ ฉบบั                  
ท่ีได้ดําเนินการยกร่างปรับปรุงขึน้ใหม ่ ประกอบด้วย  
 ๑.เทศบญัญตัเิทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การจดัการสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ.๒๕๕๖  
 ๒.เทศบญัญตัเิทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การควบคมุการเลีย้งสตัว์หรือปลอ่ยสตัว์  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

 



 
-๒- 

 
 
 ๓.เทศบญัญตัเิทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง  กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ๔.เทศบญัญตัเิทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การควบคมุกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕๖  
 ๕.เทศบญัญตัเิทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
   เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ( ๑ ) 
 

เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
----------------------------------------------- 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญตัเิทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน    วา่ด้วยการควบคมุกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุาภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
  อาศยัอํานาจตามความใน  มาตรา ๖๐  แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบบัท่ี ๑๓ )   พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกบั  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๑                     
และมาตรา  ๖๒  แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์                     
วิธีการ  และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๙                                      
เทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน  และผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย    
จงึตราเทศบญัญตัไิว้ดงัตอ่ไปนี  ้
  ข้อ  ๑  เทศบญัญตันีิใ้ห้เรียกวา่  “ เทศบญัญตัเิทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน  เร่ือง  การควบคมุกิจการ                
ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ ” 
  ข้อ ๒ เทศบญัญตันีิ ้ให้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน เม่ือได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย                   
ณ สํานกังานเทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน แล้วเจ็ดวนั 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นตําบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การ ควบคมุกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ.๒๕๕๒ ”  โดยบรรดาเทศบญัญตั ิข้อบญัญตั ิข้อบงัคบั กฎ ระเบียบ และ คําสัง่อ่ืนใดของ
เทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน ในสว่นท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศบญัญตันีิ ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบัเทศบญัญตันีิ ้ให้ใช้เทศบญัญตัิ
นีแ้ทน  และให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตามอตัราคา่ธรรมเนียมท้ายเทศบญัญตัฉิบบันี ้
 

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๔ ในเทศบญัญตัินี ้
    “สถานประกอบกิจการ” หมายความวา่ สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย 
ตอ่สขุภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕  
    “ผู้ ดําเนินกิจการ “ หมายความวา่ ผู้ เป็นเจ้าของหรือบคุคลท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซึง่รับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนัน้ 



(๒) 
    “คนงาน” หมายความวา่ ผู้ปฏิบตังิานในสถานประกอบกิจการ  
   “การค้า”  หมายความวา่  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอตุสาหกรรม  การเกษตร  
การผลิต  หรือให้บริหารใด ๆ  เพ่ือหาประโยชน์อนัมีมลูคา่  
    “มลพิษทางเสียง” หมายความวา่ สภาวะของเสียงอนัเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของสาธารณชน  
    “มลพิษความสัน่สะเทือน” หมายความวา่ สภาวะของความสัน่สะเทือนอนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของสาธารณชน  
    “มลพิษทางอากาศ” หมายความวา่ สภาวะของอากาศอนัเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของสาธารณชน  
    “มลพิษทางนํา้”หมายความวา่ สภาวะของนํา้ทิง้อนัเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของสาธารณชน  
   “อาคาร” หมายความวา่ ตกึ บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินค้า สํานกังาน หรือสิ่งท่ีสร้างขึน้
อยา่งอ่ืนซึง่บคุคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้  
   “เจ้าพนกังานท้องถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีตําบลศรีโพธ์ิเงิน 

 “เจ้าพนกังานสาธารณสขุ” หมายความวา่ เจ้าพนกังานซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จาก 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุให้ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
   “ผู้ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน”  หมายความวา่     ข้าราชการ   หรือ
พนกังานท้องถ่ินซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินเพ่ือให้ปฏิบตักิารตามมาตรา    ๔๔    แหง่พระราชบญัญตัิ
การสาธารณสขุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

  ข้อ  ๕   ให้กิจการประเภทตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้ เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคมุ ภายในเขตเทศบาล
ตําบลศรีโพธ์ิเงิน  ตามมาตรา ๓๑ แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบด้วยประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ท่ี ๕/๒๕๓๘ เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ /ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ท่ี ๑๒/๒๕๒๕๔๒ 
เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (ฉบบัท่ี ๒)/ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ท่ี ๑๓/๒๕๒๕๔๓ เร่ือง กิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (ฉบบัท่ี ๓)/ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (ฉบบัท่ี ๔)/
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (ฉบบัท่ี ๕)/ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ              
เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (ฉบบัท่ี ๖) 
  ทัง้นี ้ บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  ได้อธิบายตามบญัชี
แนบท้ายเทศบญัญตันีิ  ้ 
 
 
 
 



(๓) 
 

  ๕.๑  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลีย้งสัตว์ 
  (๑)    การเลีย้งสตัว์บก  สตัว์ปีก  สตัว์นํา้  สตัว์เลือ้ยคลานหรือแมลง  
  (๒)   การเลีย้งสตัว์เพ่ือรีดเอานม 
  (๓)   การประกอบกิจการเลีย้งสตัว์    รวบรวมสตัว์   หรือธุรกิจอ่ืนใดอนัมีลกัษณะทํานองเดียวกนั  
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนัน้  ทัง้นี ้ จะมีการเรียกเก็บคา่ด ู หรือคา่บริการไมว่า่ทางตรง  
หรือทางอ้อม  หรือไมก็่ตาม 
  ๕.๒  กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (๑)   การฆา่สตัว์  ยกเว้น    ในสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร     การเร่ขาย     การขายในตลาด                     
และการฆา่เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๒)   การฟอกหนงัสตัว์   ขนสตัว์   การสะสมหนงัสตัว์   ขนสตัว์ท่ียงัมิได้ฟอก  
  (๓)   การสะสมเขาสตัว์  ขนสตัว์  กระดกูสตัว์ท่ียงัมิได้แปรรูป  
  (๔)   การเค่ียวหนงัสตัว์  เอ็นสตัว์  ไขสตัว์  
  (๕)   การต้ม  การตาก  การเผา  เปลือกหอยเปลือกปี  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น  ในสถานท่ีจําหนา่ย
อาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาดสด 
  (๖)   การประดษิฐ์เคร่ืองใช้หรือผลผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดกูสตัว์  เขาสตัว์      
หนงัสตัว์  ขนสตัว์  หรือสว่นอ่ืน ๆ  ของสตัว์  
  (๗)   การผลิต   การโม ่  การป่น   การบด   การผสม   การบรรจ ุ  การสะสม  หรือการกระทํา                  
อ่ืนใดตอ่สตัว์หรือพืช  หรือสว่นหนึง่สว่นใดของสตัว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอาหารสตัว์  
  (๘)   การสะสมหรือการล้างคร่ัง 
  ๕.๓  กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น า้ดื่ม 
  (๑)   การผลิตเนย  เนยเทียม 
  (๒)   การผลิตกะปิ  นํา้พริกแกง  นํา้พริกเผา  นํา้ปลา  นํา้เคย  นํา้บดู ู ไตปลา  เต้าเจีย้ว  ซีอิว้     
หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้น  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๓)   การผลิต    การหมกั    การสะสมปลาร้า  ปลาเจา่  กุ้ งเจา่  ยกเว้น การผลิต เพ่ือบริโภค             
ในครัวเรือน 
  (๔)  การตากเนือ้สตัว์   การผลิตเนือ้สตัว์เคม็  การเคี่ยวมนักุ้ง  ยกเว้น การผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
  (๕)   การนึง่      การต้ม     การเค่ียว     การตาก    หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสตัว์                  
พืช         ยกเว้น  ในสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
  (๖)   การเค่ียวนํา้มนัหม ู การผลิตกนุเชียง  หมยูอ  ไส้กรอก  หมตูัง้  ยกเว้น  ในสถานท่ีจําหนา่ย
อาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
  (๗)   การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้   วุ้นเส้น  เกีย้มอ๋ี  



(๔) 
  (๘)  การผลิตแบะแซ  
  (๙)   การผลิตอาหารบรรจกุระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  
  (๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จนัทร์อบ  ขนมเป๊ียะ  
  (๑๑) การแกะ การล้างสตัว์นํา้ ท่ีไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น การผลิตเพ่ือบริโภค                
ในครัวเรือน 
  (๑๒)   การผลิตนํา้อดัลม  นํา้หวาน  นํา้โซดา  นํา้ถัว่เหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดตา่ง ๆ  บรรจกุระป๋อง  
ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้น  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๑๓)   การผลิต  การแบง่บรรจนํุา้ตาล 
  (๑๔)  การผลิต  ผลิตภณัฑ์จากนํา้นมววั 
  (๑๕)   การผลิต  การแบง่บรรจเุอททิลแอลกอฮอล์  สรุา  เบียร์  นํา้ส้มสายชู  
  (๑๖) การคัว่กาแฟ  
  (๑๗)   การผลิตลกูชิน้ด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๑๘)   การผลิตผงชรูส  
  (๑๙)   การผลิตนํา้กลัน่  นํา้บริโภค  
  (๒๐)   การตาก  การหมกั  การดองผกั  ผลไม้  หรือพืชอยา่งอ่ืน ยกเว้น การผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
  (๒๑)   การผลิต  การบรรจใุบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
  (๒๒)   การผลิตไอศกรีม  ยกเว้น   การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๒๓)   การผลิตบะหม่ี  มกักะโรนี  หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ  ท่ีคล้ายคลงึกนั  
  (๒๔)   การประกอบกิจการห้องเย็น  แชแ่ข็งอาหาร  
  (๒๕)  การผลิตนํา้แข็ง          ยกเว้น       การผลิตเพ่ือใช้ในสถานท่ีจําหนา่ยอาหารและเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน 
  (๒๖)   การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงัตัง้แต ่ ๕   แรงม้า  ขึน้ไป 
  ๕.๔  กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองส าอาง 
  (๑)   การผลิต  การโม ่ การบด  การผสม  การบรรจยุาด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๒)   การผลิต  การบรรจยุาสีฟัน  แชมพ ู ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางตา่ง ๆ  
  (๓)   การผลิตสําลี  ผลิตภณัฑ์จากสําลี  
  (๔)   การผลิตผ้าพนัแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามยั  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  
  (๕)   การผลิตสบู ่ ผงซกัฟอก  ผลิตภณัฑ์ชําระล้างตา่ง ๆ  
  ๕.๕  กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
  (๑)   การอดั  การสกดัเอานํา้มนัจากพืช  
  (๒)   การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดบิ  

 



(๕) 
 
  (๓)   การผลิตแป้งมนัสําปะหลงั  แป้งสาค ู หรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกนั  ด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๔)   การสีข้าวด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๕)   การผลิตยาสบู  
  (๖)   การขดั  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๗)   การผลิต  การสะสมปุ๋ ย  
  (๘)   การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถคุล้ายคลงึด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๙)   การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมนัสําปะหลงั  

  ๕.๖  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
  (๑)   การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  อปุกรณ์หรือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ  
  (๒)   การหลอม  การหลอ่  การถลงุ  แร่หรือโลหะทกุชนิด  ยกเว้น  กิจการในข้อ  ๕.๖ (๑) 
  (๓)   การกลงึ การเจาะ การเช่ือม การตี การตดั การประสาน การรีด การอดัโลหะด้วยเคร่ืองจกัร
หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้น  กิจการในข้อ  ๕.๖ (๑) 
  (๔)   การเคลือบ  การชบุโลหะด้วยตะกัว่  สงักะสี  ดีบกุ  โครเม่ียม  นิเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  
ยกเว้น  กิจการในข้อ  ๕.๖  (๑) 
  (๕)   การขดั  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจกัร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้น   กิจการในข้อ  ๕.๖  (๑) 
  (๖)   การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคดัเลือกหรือการล้างแร่  
 

  ๕.๗  กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล 
  (๑)   การตอ่  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพน่สี  การพน่สารกนัสนิมยานยนต์  
  (๒)  การตัง้ศนูย์ถ่วงล้อ การซอ่ม การปรับแตง่ ระบบปรับอากาศ หรืออปุกรณ์ท่ีเป็นสว่นประกอบ
ของยานยนต์เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 
  (๓)   การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต์  เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล  ซึง่มีไว้บริการ  หรือจําหนา่ย  
และในการประกอบธุรกิจนัน้  มีการซอ่ม  หรือปรับปรุง  ยานยนต์  เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกลดงักลา่วด้วย  
  (๔)   การล้าง  การอดัฉีดยานยนต์  
  (๕)   การผลิต  การซอ่ม  การอดัแบตเตอร่ี  
  (๖)   การปะ การเช่ือมยาง 
  (๗)       การอดัผ้าเบรค  ผ้าคลชั 
 

  ๕.๘ กิจการท่ีเก่ียวกับไม้ 
  (๑)   การผลิตไม้ขีดไฟ  
  (๒)   การเล่ือย  การซอย  การขดั  การไส  การเจาะ การขดุรอง การทําคิว้ หรือการตดัไม้ด้วย
เคร่ืองจกัร 



(๖) 
 

  (๓)   การประดษิฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจกัร  หรือการพน่   การทาสารเคลือบเงาสี  
หรือการแตง่สําเร็จผลิตภณัฑ์จากไม้หรือหวาย 
  (๔) การอบไม้  
  (๕)   การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๖)   การประดษิฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ  
  (๗)   การผลิตกระดาษตา่ง ๆ  
  (๘)   การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน  
 
  ๕.๙  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
  (๑)   การประกอบกิจการ  สปาเพ่ือสขุภาพ  เว้นแตก่ารให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย         
วา่ด้วยสถานพยาบาล 
  (๒)   การประกอบกิจการ อาบ  อบ  นวด  เว้นแตเ่ป็นการให้บริการใน  (๑)  หรือใน
สถานพยาบาล     ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล 
  (๓)   การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํา้  อบไอนํา้  อบสมนุไพรเว้นแตเ่ป็นการให้บริการใน (๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล  
  (๔)   การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืน  ในทํานองเดียวกนั  
  (๕)  การประกอบกิจการหอพกั   อาคารชดุให้เชา่  ห้องเชา่  ห้องแบง่เชา่    หรือกิจการอ่ืนใด
ทํานองเดียวกนั 
  (๖)   การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
  (๗)   การจดัให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง  ดสิโก้เทค  คาราโอเกะ  ร้านอาหาร             
สถานบริการ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกนั  
  (๘) การประกอบกิจการสระวา่ยนํา้    หรือกิจการอ่ืนๆในทํานองเดียวกนั  เว้นแตเ่ป็นการ
ให้บริการใน (๑) 
  (๙)  การจดัให้มีการเลน่สเก็ตโดยมีแสง  หรือเสียงประกอบ  หรือการเลน่อ่ืน ๆ  ในทํานอง
เดียวกนั 
  (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตง่ผม เว้นแตกิ่จการท่ีอยูใ่นบงัคบัตามกฎหมายวา่ด้วย       
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (๑๑)   การประกอบกิจการให้บริการควบคมุนํา้หนกั  โดยวิธีการควบคมุทางโภชนาการ  ให้อาหาร
ท่ีมีวตัถปุระสงค์พิเศษ   การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแตก่ารให้  บริการดงักลา่วในสถานพยาบาลตาม
กฎหมาย วา่ด้วยสถานพยาบาล 
  (๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนกุ  ตู้ เกม  

 



(๗) 
  (๑๓)   การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือฝึกซ้อมกอล์ฟ  
  (๑๔)   การประกอบกิจการห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์  การสาธารณสขุ วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม 
  (๑๕)  การประกอบกิจการสกัผิวหนงั   การเจาะหหูรือเจาะอวยัวะอ่ืน ๆ   
  (๑๖)    การประกอบกิจการให้บริการเลีย้งและดแูลเดก็ท่ีบ้าน  
                        (๑๗)    การประกอบกิจการให้บริการเลีย้งดผูู้สงูอายท่ีุบ้าน 
  ๕.๑๐  กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
  (๑)   การป่ันด้าย  การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเคร่ืองจกัร หรือการทอผ้าด้วยท่ีกระตกุ                          
ตัง้แต ่ ๕   ก่ีขึน้ไป 
  (๒)   การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุน่  
  (๓)  การป่ันฝ้ายหรือนุน่ด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๔)   การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๕)   การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจกัรตัง้แต ่ ๕   เคร่ืองขึน้ไป 
  (๖)   การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ  
  (๗)   การซกั  การอบ  การรีด  การอดักลีบผ้าด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๘)   การย้อม  การกดัสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
 
  ๕.๑๑  กิจการท่ีเก่ียวกับหนิ  ดนิ  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (๑)   การผลิตภาชนะดนิเผา  หรือผลิตภณัฑ์ดนิเผา  
  (๒)   การระเบดิ  การโม ่ การป่นหินด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๓)   การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  
  (๔)   การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  
  (๕)   การเจียรไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  
  (๖)   การเล่ือย  การตดั  หรือการประดษิฐ์หินเป็นสิ่งของตา่ง ๆ   
  (๗)   การผลิตชอล์ค  ปนูปาสเตอร์  ปนูขาว  ดนิสอพอง  หรือการเผาหินปนู                                                                                                                                                                    
  (๘)   การผลิต  ผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ  ท่ีมีแร่ใยหินเป็นสว่นประกอบหรือสว่นผสม  เชน่  ผ้าเบรค  
ผ้าคลชั  กระเบือ้งมงุหลงัคา  กระเบือ้งยาง  ฝ้าเพดาน  ทอ่นํา้  เป็นต้น  
  (๙)   การผลิตกระจก  หรือผลิตภณัฑ์แก้ว  
  (๑๐)   การผลิตกระดาษทราย  
  (๑๑)   การผลิตใยแก้วหรือผลิตภณัฑ์จากใยแก้ว  
 
 
 



(๘) 
 
  ๕.๑๒  กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหนิ  สารเคมี 
  (๑)   การผลิต  บรรจ ุ การสะสม  การขนสง่กรด  ดา่ง  สารออกซิไดส์  หรือสารตวัทําละลาย  
  (๒)   การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสง่ก๊าซ  
  (๓)   การผลิต  การกลัน่  การสะสม  การขนสง่นํา้มนัปิโตรเลียม  หรือผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมตา่ง ๆ  
  (๔)   การผลิต  การสะสม  การขนสง่ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  
  (๕)   การพน่สี  ยกเว้นกิจการในข้อ  ๕.๗  (๑) 
  (๖)   การประดษิฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง    ยางเทียม    พลาสตกิ   เซลลลูอยด์   เบเกอร์ไลท์   
หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 
  (๗)   การโม ่ การบดชนั  
  (๘)   การผลิต  สีหรือนํา้มนัผสมสี  
  (๙)   การผลิต  การล้างฟิล์มภาพยนต์  
  (๑๐)   การเคลือบ  การชบุ  วตัถดุ้วยพลาสตกิ  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  
  (๑๑)   การผลิตพลาสตกิ  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  
  (๑๒)   การผลิต  การบรรจสุารเคมีดบัเพลิง  
  (๑๓)   การผลิตนํา้แข็งแห้ง  
  (๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสง่ดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี    อนัเป็นสว่นประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 
  (๑๕)   การผลิตแชลเลค  หรือสารเคลือบเงา  
  (๑๖)  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสง่  สารกําจดัศตัรูพืช  หรือพาหะนําโรค  
  (๑๗)   การผลิต  การบรรจ ุ การสะสมกาว  
  ๕.๑๓  กิจการอ่ืน ๆ 
  (๑)   การพิมพ์หนงัสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนัด้วยเคร่ืองจกัร  
  (๒)   การผลิต  การซอ่มเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์ไฟฟ้า 
  (๓)   การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  
  (๔)   การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร  
  (๕)   การสะสมวตัถหุรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้  
  (๖)   การประกอบกิจการโกดงัสินค้า  
  (๗)   การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้แล้ว  
  (๘)   การพิมพ์สีลงบนวตัถท่ีุมิใช้สิ่งทอ  
   
 
 



          (๙) 
 
  ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการท่ีต้องมีการควบคมุตามเทศบญัญตันีิท่ี้ตัง้อยูใ่นเขตท่ีกฎหมายวา่ด้วย
การผงัเมือง หรือกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารมีผลใช้บงัคบั หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเข้าขา่ยเป็นโรงงาน 
หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกบัวตัถอุนัตราย จะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ด้วย แล้วแตก่รณี 

หมวด ๒ 

สถานทีต่ั้ง ลกัษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
 
   ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตัง้อยูห่า่งจากชมุชน วดั ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบนัการศกึษา โรงพยาบาล หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีสถานประกอบกิจการท่ีไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนัน้จะต้องมีสถานท่ีตัง้ตามท่ี  
เจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ้าพนกังานสาธารณสขุประกาศกําหนด โดยคํานงึถึงลกัษณะและประเภทของ
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนัน้ๆ ซึง่อาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชนหรือก่อ
เหตรํุาคาญด้วย 
   ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  
   (๑) ต้องเป็นอาคารท่ีมีความมัน่คง แข็งแรง เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนญุาตได้ตาม
กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
   บนัไดหนีไฟหรือทางออกฉกุเฉินมีลกัษณะเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมมี่สิ่งกีดขวาง มีแสงสวา่งเพียงพอ และมีป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดงชดัเจน โดย
ทางออกฉกุเฉินต้องมีไฟสอ่งสวา่งฉกุเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกตขิดัข้อง  
   (๒) ต้องจดัให้มีระบบการจดัแสงสวา่งและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคมุอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
   (๓) ต้องมีห้องนํา้และห้องส้วมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และมีการดแูลรักษาความสะอาดให้อยูใ่นสภาพท่ีถกูสขุลกัษณะเป็นประจําทกุวนั  
   ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปือ้นจากสารเคมี วตัถอุนัตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอนัอาจ
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพต้องจดัให้มีท่ีอาบนํา้ฉกุเฉิน ท่ีล้างตาฉกุเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกบัคณุสมบตัขิอง
วตัถอุนัตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตรายและกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
   ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจดัมลูฝอยท่ีถกูสขุลกัษณะดงันี ้  
   (๑) มีภาชนะบรรจหุรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัปริมาณและประเภทมลูฝอย   
รวมทัง้มีการทําความสะอาดภาชนะบรรจหุรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนัน้อยูเ่สมอ  
   (๒) ในกรณีท่ีมีการกําจดัเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินและต้องดําเนินการให้
ถกูต้องตามข้อบญัญตัวิา่ด้วยการกําจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย  



          (๑๐) 
 
   (๓) กรณีท่ีมีมลูฝอยท่ีปนเปือ้นสารพิษหรือวตัถอุนัตรายหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
หรือมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
   ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกนัและกําจดัแมลงและสตัว์ท่ีเป็นพาหะของโรคตดิตอ่     
ให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
   ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือห้องครัวท่ีจดัไว้สําหรับการประกอบอาหาร                       
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถกูต้องตามข้อบญัญตัวิา่ด้วยสถานจําหนา่ย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
   ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจดัวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยัเป็นสดัสว่น และ
ต้องรักษาความสะอาดอยูเ่สมอ 
 

หมวด ๓  
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
   ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภยัในการทํางานและปฏิบตัใิห้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
   ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจดัให้มีการป้องกนัเพ่ือความปลอดภยัดงันี ้  
   (๑) มีระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม้และเคร่ืองดบัเพลิง ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้จะต้องมีการบนัทกึการบํารุงรักษาเคร่ืองดบัเพลิงอยา่งน้อยหกเดือนตอ่ครัง้ และมีการ
ฝึกอบรมการดบัเพลิงเบือ้งต้นจากหนว่ยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไมน้่อยกวา่ร้อยละส่ีสิบ
ของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนัน้ 
   (๒) กรณีท่ีมีวตัถอุนัตราย ต้องมีสถานท่ีท่ีปลอดภยัสําหรับเก็บรักษาวตัถอุนัตรายหรือสิ่งของท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายหรืออคัคีภยัได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตรายและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสีย มลพษิหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 
   ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สัน่สะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํา้ ของเสียอนัตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวตัถอุนัตราย จะต้อง
ดําเนินการควบคมุและป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตรํุาคาญหรือเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของคนงาน                      
และผู้อยูอ่าศยับริเวณใกล้เคียง 
 



          (๑๑) 
 

หมวด  ๕ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

  ข้อ  ๑๗ นบัแตว่นัท่ีเทศบญัญตันีิมี้ผลใช้บงัคบั   ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการตามประเภทท่ีระบไุว้ใน
ข้อ  ๕  ในลกัษณะท่ีเป็นการค้าเว้นแตจ่ะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  
  ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีเทศบญัญตักํิาหนดให้เป็นกิจการท่ีต้องมีการ
ควบคมุตามข้อ ๕ ในลกัษณะท่ีเป็นการค้า จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนญุาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้าย เทศบญัญตัินี ้
พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัตอ่ไปนี  ้
   ๑๘.๑  บตัรประจําตวัประชาชน /ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ   พร้อมสําเนาท่ีรับรอง
ถกูต้อง 
   ๑๘.๒ ทะเบียนบ้าน ,  ทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ  พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  
   ๑๘.๓ สําเนาใบอนญุาตก่อสร้างอาคารของสถานท่ีขออนญุาตประกอบกิจการค้า                
(กรณีท่ีก่อสร้างหลงัพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ .ศ.๒๕๒๒   ใช้บงัคบั) 
   ๑๘.๔ สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล พร้อมสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน  ของผู้แทนนิตบิคุคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนญุาตเป็นนิตบิคุคล) 
   ๑๘.๕ หนงัสือมอบอํานาจ    พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และทะเบียนบ้าน               
ของผู้ รับรอง 
   ๑๘ .๖ เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเจ้าหน้าท่ีเห็นวา่สมควรเรียกเพิ่ม  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนญุาต 
  ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนญุาตจะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี  ้
   ๑๙.๑ ต้องดแูลรักษาสถานท่ีตามเง่ือนไขท่ีได้กําหนดไว้ใน หมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ 
ให้อยูใ่นสภาวะอนัดีอยูเ่สมอ และทําความสะอาด กวาดล้างสถานท่ีประกอบการค้าให้สะอาดทกุวนั  
   ๑๙.๒ ต้องประกอบกิจการนัน้ ๆ ภายในเขตสถานท่ี และตามกําหนด วนั เวลา                                  
ท่ีได้รับอนญุาต 
   ๑๙.๓ ต้องดแูลรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ในการประกอบการทกุอยา่งให้สะอาดเรียบร้อย  
   ๑๙.๔ ต้องดแูลรักษาสถานท่ีอยา่ให้เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์แมลงวนั ยงุ หรือสตัว์นําโรคอ่ืน ๆ  
   ๑๙.๕ ถ้าจะมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข หรือ เพิ่มเตมิสถานท่ี ต้องได้รับอนญุาตจากเจ้า
พนกังานท้องถ่ินก่อน 
   ๑๙.๖ ต้องปฏิบตักิารทกุอยา่ง เพ่ือให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะตามคําแนะนํา ของเจ้า
พนกังานสาธารณสขุ หรือคําสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 
 
 



(๑๒) 
 

   ๑๙.๗ ต้องยินยอมให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน หรือ เจ้าพนกังานสาธารณสขุ หรือผู้ ท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน เข้าตรวจสถานท่ี/สถานประกอบการ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการ  
ค้านัน้ ได้ในเวลาระหวา่งพระอาทิตย์ขึน้ และพระอาทิตย์ตก หรือ ในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคมุให้เป็นไป
ตามเทศบญัญตัิ 
   ๑๙.๘  อ่ืน ๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน ประกาศกําหนด  

 
  ข้อ ๒๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนญุาตหรือคําขอตอ่อายใุบอนญุาตให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจความ
ถกูต้องและความสมบรูณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏวา่คําขอดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเทศบญัญตันีิ ้ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินรวบรวมความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์นัน้ทัง้หมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนญุาตแก้ไขให้ถกูต้องและสมบรูณ์ในคราวเดียวกนั   และในกรณีจําเป็นท่ีจะต้องสง่คืนคําขอแก่ผู้ขอ
อนญุาต ก็ให้สง่คืนคําขอพร้อมทัง้แจ้งความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัได้รับ  
คําขอ 
  เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอ
อนญุาตทราบภายในสามสิบวนันบัแตว่นัได้รับคําขอซึง่มีรายละเอียดถกูต้องหรือครบถ้วนตามท่ีกําหนดใน เทศ
บญัญตันีิ ้
  ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสัง่ไมอ่นญุาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กินสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กินสิบห้าวนั แตต้่องมีหนงัสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะครัง้ให้ผู้ขออนญุาตทราบก่อนสิน้กําหนดเวลาตามวรรค สองหรือตามท่ีได้
ขยายเวลาไว้แล้วนัน้ แล้วแตก่รณี 
   ข้อ ๒๑ ในการออกใบอนญุาตตามข้อ ๒๐ เจ้าพนกังานท้องถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้ รับ
ใบอนญุาตปฏิบตั ิ เพ่ือป้องกนัอนัตรายตอ่สขุภาพของสาธารณชนเพิ่มเตมิจากท่ีกําหนดไว้โดยทัว่ไปในเทศบญัญตันีิ ้
ก็ได้ 
   ใบอนญุาตตามข้อ ๒๐ ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหง่เดียว  
  ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนญุาตต้องมารับใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งการ
อนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน หากไมม่ารับภายในกําหนดเวลาดงักลา่วโดยไมมี่เหตอุนัสมควรให้ถือวา่สละสิทธ์ิ  
  ข้อ ๒๓ บรรดาใบอนญุาตท่ีออกให้ตามเทศบญัญตัินีใ้ห้มีอายหุนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต                 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน เทา่นัน้ 
   การขอตอ่อายใุบอนญุาตจะ ต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนญุาตสิน้อายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกบัเสีย
คา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต  
   การขอตอ่อายใุบอนญุาตและการอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตให้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ โดยอนโุลม 



(๑๓) 
 
  ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องเสียคา่ธรรมเนียมการออกใบอนญุาตตามอตัราท่ีกําหนดไว้ท้ายเทศ
บญัญตันีิใ้นวนัท่ีมารับใบอนญุาต สําหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนญุาตครัง้แรก หรือก่อนใบอนญุาตสิน้อายสํุาหรับ
กรณีท่ีเป็นการขอตอ่อายใุบอนญุาตตลอดเวลาท่ียงัดําเนินกิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียคา่ธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด 
ให้ชําระคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างชําระเว้นแต่ผู้ ได้รับใบอนญุาตจะได้บอกเลิกการ
ดําเนินกิจการนัน้ก่อนถึงกําหนดการเสียคา่ธรรมเนียมครัง้ตอ่ไป  
  ในกรณีท่ีผู้ มีหน้าท่ีต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่              
สองครัง้ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุการดําเนินกิจการไว้จนกวา่จะได้เสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจํานวน 
  ข้อ ๒๕ บรรดาคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับตามเทศบญัญตัินี ้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบล                
ศรีโพธ์ิเงิน 
  ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนญุาตตามเทศบญัญตัินี ้ต้องแสดงใบอนญุาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย                 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
  ข้อ ๒๗ ในกรณีท่ีใบอนญุาตสญูหาย ถกูทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคญั ให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตย่ืน
คําขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้ทราบถึงการสญูหาย ถกูทําลาย หรือชํารุด  ตามแบบท่ี
กําหนดไว้ท้ายเทศบญัญตัินี ้
   การ ขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) ในกรณีใบอนญุาตสญูหาย ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตนําสําเนาบนัทกึการแจ้ง
ความตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีแหง่ท้องท่ีท่ีใบอนญุาตสญูหายมาแสดงตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย  
   (๒) ในกรณีใบอนญุาตถกูทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคญั ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนญุาตนําใบอนญุาตเดมิเทา่ท่ีเหลืออยู ่มาแสดงตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย  
 
  ข้อ ๒๘ ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาตตามเทศบญัญตัินี ้ไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องตามบท
แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ                        
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบญัญตัินี ้หรือเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตในเร่ืองท่ีกําหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนญุาตตามเทศบญัญตัินี ้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร
แตต้่องไมเ่กินสิบห้าวนั 
  ข้อ ๒๙ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสัง่เพิกถอนใบอนญุาตเม่ือปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาต  
   (๑) ถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตตัง้แตส่องครัง้ขึน้ไปและมีเหตท่ีุจะต้องถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตอีก  
   (๒) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุวา่ได้กระทําความผิดตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ               
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



(๑๔) 
 
   (๓) ไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องตามบทแหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบญัญตัินี ้หรือเง่ือนไขท่ีระบไุว้ใน
ใบอนญุาตในเร่ืองท่ีกําหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนญุาตตาม เทศบญัญตัินี ้และการไมป่ฏิบตัิ
หรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องนัน้ก่อให้เกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงตอ่สขุภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ่สภาวะความ
เป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการดํารงชีพของประชาชน 
 

  ข้อ ๓๐ คําสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและคําสัง่เพิกถอนใบอนญุาต ให้ทําเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาต
ทราบ  ในกรณีท่ีไมพ่บผู้ รับใบอนญุาต หรือผู้ รับใบอนญุาตไมย่อมรับคําสัง่ดงักลา่ว ให้สง่คําสัง่โดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรือให้ปิดคําสัง่นัน้ไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภมูิลําเนาหรือสํานกัทําการงานของผู้ รับใบอนญุาต  และให้ถือวา่
ผู้ รับใบอนญุาตนัน้ได้รับทราบคําสัง่แล้วตัง้แตเ่วลาท่ีคําสัง่ไปถึง หรือวนัปิดคําสัง่ แล้วแตก่รณี  
 

  ข้อ ๓๑ ผู้ถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาตจะขอรับใบอนญุาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถกูเพิกถอน
ใบอนญุาตอีกไมไ่ด้จนกวา่จะพ้นกําหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาต  
 

  ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจแตง่ตัง้ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินเพ่ือให้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบล   
ศรีโพธ์ิเงิน ในเร่ืองใดหรือทกุเร่ืองก็ได้ 
 

หมวด  ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
  ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามเทศบญัญตัินีต้้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
หมวด  ๕ 

บทเบ็ดเตล็ด 
  ข้อ  ๓๔ ผู้ รับใบอนญุาตประกอบการค้าซึง่เป็นท่ีรังเกียจ  หรืออาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ                           
ก่อนวนัใช้เทศบญัญตันีิใ้ห้ผู้นัน้ประกอบกิจการนัน้ตอ่ไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตตาม เทศบญัญตัแิล้ว                     
แตเ่ม่ือใบอนญุาตดงักลา่วสิน้อายุ และผู้นัน้ยงัคงประสงค์จะดําเนินกิจการตอ่ไปผู้นัน้จะต้องมาดําเนินการขอรับ
ใบอนญุาตตามเทศบญัญตันีิก้่อนการดําเนินการ 
  ข้อ  ๓๕ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการออกใบอนญุาตให้ประกอบการค้าตาม
อตัราท้ายเทศบญัญตันีิ ้
 

 



            ( ๑๕ )  

 

              ข้อ  ๓๖  ใบอนญุาตฉบบัหนึง่ใช้สําหรับการค้าประเภทเดียว ถ้าประกอบการค้าซึง่ให้ควบคมุ           
หลายประเภทในขณะ และสถานท่ีเดียวกนั ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในประเภทท่ีมีอตัราสงูเตม็อตัราแคป่ระเภทเดียว 
ประเภทอ่ืนให้เก็บเพียงกึ่งอตัรา 
  ข้อ  ๓๗  ให้นายกเทศมนตรีตําบลศรีโพธ์ิเงิน เป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญตันีิ ้และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ  หรือคําสัง่เพ่ือปฏิบตักิารให้เป็นไปตามเทศบญัญตันีิ  ้

                           ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บงัคบั นั้นเม่ือไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาลต าบล           
ศรีโพธ์ิเงิน ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

        ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖    
 

 

 

   สิทธิราช  บ าเหน็ด 

               (นายสิทธิราช  บ าเหน็ด) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน 

 
 
 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนิยามขอบเขตและความหมายของกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามเทศบัญญัตกิารควบคุมกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ ๒๕๕๖ 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๑.กจิการที่เกี่ยวกับการ
เลีย้งสัตว์ 
๑ (๑)  การเลีย้งสตัว์บก  
สตัว์ปีก  สตัว์นํา้  
สตัว์เลือ้ยคลาน  หรือแมลง 
 
 
๑ (๒)  การเลีย้งสตัว์เพ่ือรีด
เอานํา้นม 
๑ (๓)  การประกอบกิจการ
เลีย้ง  รวบรวมสตัว์ หรือธุรกิจ
อื่นใดอนัมีลกัษณะทํานอง
เดียวกนัเพ่ือประชาชนเข้าชม 
หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการ
นัน้ ทัง้นีจ้ะมีการเรียกเก็บคา่
ดหูรือคา่บริการไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไมก่็ตาม 
 
 
๒.กจิการที่เกี่ยวกับสัตว์
และผลิตภัณฑ์ 
๒(๑) การฆ่าสตัว์ ยกเว้นใน
สถานท่ีจําหน่ายอาหารการเร่
ขาย  การขายในตลาดและ
การฆ่าเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน  
 
 

 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีเลีย้งสตัว์ทกุชนิดไมว่า่จะเป็น
สตัว์บก  สตัว์นํา้  สตัว์เลือ้ยคลาน หรือแมลง โดย
มิได้มีการจํากดัจํานวนวา่ต้องมีจํานวนก่ีตวั เช่น 
การเลีย้งโค  กระบือ  ช้าง  ม้า  ววั  เป็ด  ไก่  
นกพิราบ  นกแก้ว  ง ู จระเข้  ตัก๊แตน  เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีเลีย้งสตัว์ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
รีดเอานํา้นม  เช่น  แพะ  โค  เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีเลีย้งสตัว์หลายชนิดท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมจะโดยมีการ
เก็บคา่เข้าชมหรือไมก่็ตาม  เช่น  สวนสตัว์พาต้า  
สวนสตัว์สาธารณะ  สวนสตัว์ในร้านอาหาร  เป็น
ต้น  คําวา่ธุรกิจอื่นใดอนัมีลกัษณะทํานองเดียวกนั  
จะรวมสตัว์ท่ีให้ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการนัน้  เช่น  การแสดงละครสตัว์การเลีย้ง
สนุขัตํารวจเพ่ือฝึก  เป็นต้น  ซึง่ถ้ามีการเก็บคา่เข้า
ชม  ก็เป็นการค้า  ถ้าไมเ่ก็บก็ไมเ่ป็นการค้า   แต่
ต้องปฏิบตัิให้ต้องด้วยสขุลกัษณะตามท่ีท้องถ่ิน
กําหนด 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการฆ่าสตัว์ทกุชนิด  ยกเว้น
การฆ่าสตัว์เพ่ือประกอบเป็นอาหารไว้จําหน่ายใน
ร้านอาหารหรือเพ่ือเร่ขาย  หรือเพ่ือขายในตลาด
หรือเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  

 
 
-  กรณีการเลีย้งไว้ดเูลน่ หรือเป็นงาน
อดิเรก ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ
ท้องถ่ินแตไ่มต้่องขอใบอนญุาต 
                      - 
 
 
-กรณีการเลีย้งสตัว์ป่าท่ีร้านอาหาร
เพ่ือจงูใจให้คนเข้าร้านนัน้  ถือวา่เป็น
การเลีย้งสตัว์เพ่ือให้เข้าชม  แตไ่มเ่ป็น
การค้าจงึลกัษณะตามท่ีท้องถ่ิน
กําหนด  สว่นร้านอาหาร นัน้  จะต้อง
เข้มงวดเร่ืองการป้องกนัการปนเปือ้น
จากการเลีย้งสตัว์ในร้านอาหารอยู่
แล้วตามบทบญัญตัิในหมวด  ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
- แม้วา่ต้องขอใบอนญุาตตาม พรบ.
ควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่าย
เนือ้สตัว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ก็ยงัต้อง
ขอใบอนญุาตตาม พรบ.การ
สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
-      สว่นกรณีการฆ่าสตัว์บน 
       ทางเท้าในช่วงเทศกาล  
       ตรุษจีนให้ถือเป็นกรณี 
       ยกเว้นด้วย 

 

 



 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๒ (๒) การฟอกหนงัสตัว์ ขน
สตัว์ การสะสมหนงั 
สตัว์ ขนสตัว์ท่ียงัมิได้ฟอก 
๒(๓) การสะสมเขาสตัว์  
กระดกูสตัว์  ท่ียงัมิได้แปรรูป 
๒(๔) การเค่ียวหนงัสตัว์  เอน็
สตัว์  ไขสตัว์ 
๒ (๕) การต้ม  การตาก  การ
เผา  เปลือกหอย  เปลือกป ู 
เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานท่ี
จําหน่าย  อาหาร  การเร่ขาย  
และการขายในตลาด 
๒ (๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้
หรือผลิตภณัฑ์อื่น ๆ จาก
เปลือกหอย  กระดกูสตัว์  เขา
สตัว์  หนงัสตัว์  ขนสตัว์  หรือ
สว่นอื่น ๆ ของสตัว์ 
๒ (๗) การผลิต  การโม ่ การ
ป่น การบด  การผสม  การ
บรรจ ุ การสะสม  หรือการ
กระทําอื่นใดตอ่สตัว์หรือพืช
หรือสว่นหนึง่สว่นใดของสตัว์
หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสตัว์ 
๒ (๘) การสะสมหรือการล้าง
คร่ัง 
๓.  กจิการที่เกี่ยวกับ
อาหาร เคร่ืองดื่ม น า้-ดื่ม 
๓ (๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการฟอกหรือสะสมหนงัสตัว์  
สตัว์หรือขนสตัว์ หรือ การสะสมหนงัสตัว์ หรือขน
สตัว์ท่ียงัมิได้ฟอก 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีเก็บหรือสะสมเขาสตัว์  กระดกู 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการเค่ียวหนงัสตัว์ทกุชนิด  
เอน็สตัว์ทกุชนิด  หรือไขสตัว์ทกุชนิด 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการต้ม  หรือตาก  หรือเผา  
เปลือกหอย  เปลือกป ู เปลือกกุ้ง  เพ่ือนําไปเป็น
ผลิตภณัฑ์อื่น เช่น เคร่ืองประดบั  ผงซกัฟอก  เป็น
ต้น  ซึง่มิใช่การต้มหรือเผาอาหารทะเลเพ่ือเป็น
อาหาร  จงึยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่
ขาย  และการขายในตลาด 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประดิษฐ์เคร่ืองใช้ทกุชนิดหรือ
ผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ทกุชนิด  ท่ีทําจากเปลือกหอย  
กระดกูสตัว์ เช่น  เคร่ืองประดบัทําด้วยงาช้าง  
เปลือกสตัว์ทะเล  หรือเขาหรือหนงั  หรือหางสตัว์
ป่า  ทัง้นีต้้องไมเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยการ
รักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตอาหารสตัว์ด้วย
วิธีการใด ๆ ท่ีทําจากสตัว์หรือพืช หรือสว่นใดสว่น
หนึง่ของสตัว์หรือพืช รวมทัง้สถานท่ีผสม หรือบรรจ ุ
หรือเก็บสะสมอาหารสตัว์ทกุชนิด 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีใช้เก็บสะสมหรือล้างคร่ัง 
 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตเนยสด  เนยแข็ง
เทียม  ทกุชนิด 
 

                      - 
 
             
 
                     - 
 
 
                      - 
 
                      - 
 
 
 
 
 
                      -  
 
 
 
 
 
                     - 
 
 
 
 
 
 -     ดหูลกัเกณฑ์ ข้อ  ๗                               

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๓ (๒) การผลิตกะปิ  นํา้-พริก
แกง  นํา้พริกเผา   
นํา้ปลา  นํา้เคย  นํา้บดู ู
ไตปลา  เต้าเจีย้ว  ซีอิว้  หอย
ดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
๓ (๓) การผลิต  การหมกั 
การสะสมปลาร้า  ปลา-เจ่า  
กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
๓ (๔) การตากเนือ้สตัว์การ
ผลิตเนือ้สตัว์เคม็ 
การเค่ียวมนักุ้งยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓ (๕) การนึง่  การต้ม  การ
เค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่น 
ใดในการผลิตอาหารจาก
สตัว์  พืช 
ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่าย
อาหาร  การเร่ขาย  การขาย
ในตลาดและการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
๓ (๖) การเค่ียวนํา้มนัหม ู 
การผลิตกนุเชียง  หมยูอ  ไส้
กรอก  หมตูัง้  ยกเว้นใน
สถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การ
เร่ขาย   
การขายในตลาด และการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตกะปิ  นํา้พริกแกง  
นํา้พริกเผา  นํา้ปลา  นํา้เคย  นํา้บดู ู ไตปลา  
เต้าเจีย้ว  ซีอิว้  หอยดอง  อย่างใดอย่างหนึง่  หรือ
หลายอย่างรวมกนั  คําวา่ซอสปรุงรสอื่น ๆ 
หมายถงึนํา้ปรุงรสชนิดอ่ืน ๆ ท่ีผ่านขบวนการหมกั
สตัว์หรือพืช  เช่น  ซอสมะเขือเทศ  เป็นต้น 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตหรือหมกั หรือ
สะสมอาหารประเภท  ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  
อย่างใด อย่างหนึง่หรือหลายอย่างรวมกนั  ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการตากเนือ้สตัว์หรือผลิต
เนือ้สตัว์เคม็ทกุชนิดรวมทัง้การเคี่ยวมนักุ้งยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตอาหารจากสตัว์หรือ
พืชด้วยวิธีการใด ๆ ซึง่มิใช่ประเภทอาหารที่กําหนด
ไว้ชดัเจนแล้ว  ในข้อ ๓(๑) – ๓(๓) นอกจาก (๙) 
และ (๑๑) ทัง้นีไ้มร่วมสถานท่ีจําหน่าย  การเร่ขาย  
การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีเค่ียวนํา้มนัหมหูรือผลิต
กนุเชียง  หมยูอ  ไส้กรอก  หมตูัง้  ยกเว้นใน
สถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

ซอสหมายถงึเคร่ืองปรุงรส  มีลกัษณะ
เหลวหรือคอ่นข้างข้น ใช้จิม้หรือปรุง
อาหารเพ่ือให้มีรสชาติดีขึน้ 
(พจนานกุรม  ฉบบัราช 
บณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕) 
             - 
 
        (พจนานกุรม ฉบบัราช         
บญัฑิตยสถาน  
 
                     - 
                      
 
 
 
ดหูลกัเกณฑ์ ข้อ ๗ เร่ืองการยกเว้น 
 
        
 
 
 
 
 
 ดหูลกัเกณฑ์ ข้อ  ๗   
เร่ืองการยกเว้น 
       
 
 
                                      

 



ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๓ (๗) การผลิตเส้นหมี่  
ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  
เต้าหู้   วุ้นเส้น  เกีย้มอ๋ี 
๓ (๘) การผลิตแบะแซ 
๓ (๙) การผลิตอาหารบรรจุ
กระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่น
ใด  
 
 
๓(๑๐) การประกอบ 
กิจการทําขนมปังสด 
ขนมปังแห้ง  จนัอบัขนมเป๊ียะ 
๓ (๑๑) การแกะ  การล้าง  
สตัว์นํา้  ท่ีไมใ่ช่สว่นหนึง่ของ
กิจการห้องเย็นยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓ (๑๒) การผลิตนํา้อดัลม  
นํา้หวาน  นํา้โซดา  นํา้ถัว่
เหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดตา่งๆ 
บรรจกุระป๋อง  ขวดหรือ
ภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓ (๑๓) การผลิต การแบ่ง
บรรจนํุา้ตาล  
 
๓ (๑๔) การผลิต   
ผลิตภณัฑ์จากนํา้นมววั 
๓ (๑๕) การผลิต การแบ่ง
บรรจเุอททิลแอลกอฮอล์  
สรุา  เบียร์  นํา้ส้มสายช ู

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  เส้นหมี่  ขนมจีน  
ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้   วุ้นเส้น  หรือ เกีย้มอ๋ี 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตแบะแซ 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตอาหารประเภท
บรรจกุระป๋อง  หรือขวด  หรือภาชนะอื่นใดท่ีมี
ลกัษณะท่ีเป็น  package เหมาะตอ่การ
เคลื่อนย้ายและป้องกนัการปนเปือ้นได้ระดบัหนึง่  
เช่น  การบรรจถุงุพลาสติก  การห่อแผ่นพลาสติก 
เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตขนมปังสด  ขนมปัง
แห้ง  จนัอบั ขนมเป๊ียะ  ซึง่ครอบคลมุถงึขนมเคก็  
คกุกี ้ โมจิ  ด้วย 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการแกะ  ล้างสตัว์นํา้  เพ่ือ
สง่ตอ่จําหน่ายแก่กิจการห้องเย็น  หรือโรงงานผลิต
อาหารอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตนํา้อดัลม  นํา้หวาน 
หรือเคร่ืองดื่มชนิดตา่ง ๆ เช่น นํา้ผลไม้ทกุชนิด  
กาแฟ  นํา้ชา  ท่ีบรรจกุระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะ 
อื่นใด  เช่น  กลอ่งกระดาษ  ขวดพลาสติก เป็นต้น 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตนํา้ตาลหรือแบ่ง
บรรจนํุา้ตาล  ซึง่หมายรวมถงึ  นํา้ตาลป๊ีบ  นํา้ตาล
ทราย  นํา้ตาลแดง 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตนมสด  นมข้น  นม
ผง  ชีส  นมอดัเมด็  หรือผลิตภณัฑ์นมอ่ืน ๆ 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตหรือแบ่งบรรจเุอ
ททิลแอลกอฮอล์  หรือสรุาทกุชนิด (ท่ีไมผิ่ด
กฎหมาย) หรือ นํา้ส้มสายชทูกุชนิด  เช่น 
นํา้ส้มสายชกูลัน่หรือเทียมหรือหมกั 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

 

 



ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๓ (๑๖) การคัว่กาแฟ  
๓ (๑๗) การผลิตลกูชิน้ด้วย
เคร่ืองจกัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ (๑๘) การผลิตผงชรูส 
๓ (๑๙) การผลิตนํา้กลัน่ นํา้
บริโภค 
 
 
 
 
 
๓(๒๐) การตาก การหมกั 
การดองผกั ผลไม้ หรือพืช
อย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
๓ (๒๒) การผลิต  การบรรจุ
ใบชาแห้ง  ชาผง หรือ
เคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการคัว่เมลด็กาแฟ 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตลกูชิน้ทกุชนิด เช่น
ลกูชิน้หมู ่ ววั  ปลา  กุ้ง  หรืออ่ืน ๆ ท่ีผลิตด้วย 
เคร่ืองจกัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตผงชรูส 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตนํา้กลัน่  ทกุชนิด
รวมทัง้นํา้กลัน่เติมแบตเตอร่ี และสถานท่ีผลิตนํา้
บริโภคบรรจขุวดหรือบริการด้วยระบบท่อ เช่น 
ระบบนํา้ประปาเพ่ือบริโภค 
 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีทําการตาก หรือหมกัหรือดอง  
พืช  ผกั  ผลไม้ทกุชนิด  เพ่ือสง่จําหน่ายโดยไม่
ครอบคลมุการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถงึ  สถานท่ีผลิตหรือบรรจใุบชาแห้ง  ชาผง 
หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ เช่น ขิงผง  มะตมูผง 
เห็ดผง เป็นต้น 
 

- เคร่ืองจกัร (ตาม พรบ.  
        โรงงานฯ) หมายถงึสิ่งท่ี  
        ประกอบด้วยชิน้สว่น  
        หลายชิน้สําหรับใช้ก่อ 
        กําเนิดพลงังาน เปลี่ยน 
        หรือแปลงสภาพพลงั 
        งานหรือสง่พลงังาน  ทัง้ 
        นีด้้วยกําลงันํา้  ไอนํา้   
        ลมก๊าซ  ไฟฟ้า  หรือ 
        พลงังานอื่น อย่างใด 
        อย่างหนึง่หรือหลาย 
        อย่างรวมกนัและหมาย 
        ความรวมถงึเคร่ือง 
        อปุกรณ์ไฟล์วีล  ปลุเล   
        สายพาน เพลา เกียร์  
        หรือสิ่งอื่นท่ีทํางาน 
        สนองกนั 
                    - 
กรณีบ้านจดัสรรที่ทํา 
ระบบนํา้ประปาให้ครัว เรือนใน
หมูบ้่านไมถื่อเป็นการค้า  ไมต้่องขอ
อนญุาตแตต้่องปฏิบตัิตามข้อกําหนด
ทัว่ไปของท้องถ่ิน 
                    - 
 
 
 
 
- 
 

 

 

 



 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๓ (๒๓) การผลิตไอศกรีม
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
๓ (๒๔) การผลิตบะหมี่  
มกักะโรนี  หรือผลิตภณัฑ์อื่น 
ๆ ที่คล้ายคลงึกนั 
๓ (๒๕) การประกอบกิจการ
ห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
 
 
 
๓ (๒๖) การผลิตนํา้แข็ง
ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ใน
สถานท่ีจําหน่ายอาหารและ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
๓ (๒๗) การเก็บ  การถนอม
อาหารด้วยเคร่ืองจกัรท่ีมี
กําลงัตัง้แต ่ ๕  แรงม้าขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
๔.กจิการที่เกี่ยวกับ
ยา,เวชภัณฑ์  อุปกรณ์
การแพทย์  เคร่ืองส าอาง,
ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
(๑) การผลิต  การโม ่ การบด  
การผสม  การบรรจยุาด้วย
เคร่ืองจกัร 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิตไอศกรีมทกุชนิด เช่น
ไอศกรีมรสกะทิ  วานิลา  ไอศกรีมหลอด  ทัง้ท่ีผลิต
ด้วยเคร่ืองจกัรหรือด้วยมือ 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิตบะหมี่  มกักะโรนี หรือ
ผลิตภณัฑ์อื่นท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบกิจการห้องเย็นสําหรับ
แช่แข็งอาหารซึง่หมายถงึอาหารทะเลหรือเนือ้สตัว์  
โดยมีขัน้ตอนการเก็บอาหารเข้าห้องเย็น และแช่
แข็งเป็นสําคญั และมิใช่สว่นหนึง่ของโรงฆ่าสตัว์ 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีหรือโรงผลิตนํา้แข็ง ทัง้เป็น
นํา้แข็งก้อนใหญ่ และนํา้แข็งหลอด  โดยไมน่บัรวม 
การผลิตเพ่ือใช้ในสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือน 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีจดัไว้เพ่ือเก็บหรือถนอมอาหาร
จะโดยวิธีการแช่เย็น (แตไ่มถ่งึกบัแช่แข็ง) การอบ
ให้แห้งหรือวิธีการอื่นท่ีมีการใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั
ตัง้แต ่ ๕  แรงม้าขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิต  โม ่ บด  ผสม  หรือบรรจุ
ยาทกุชนิด  ด้วยเคร่ืองจกัร  ซึง่ครอบคลมุ  ทัง้ยา
โบราณ  ยาแผนปัจจบุนั  หรือยาแผนไทย 
 

- 
                       
 
                    - 
 
 
ถ้าเป็นสว่นหนึง่ของโรงฆ่าสตัว์ให้
ควบคมุเป็นกิจการ ข้อ  ๒ (๑) 
  
                   - 
 
 
 
 
 
ถ้าเป็นสว่นหนึง่ของกิจการอื่น แล้วให้
ควบคมุเป็นกิจการอื่นนัน้ 
๕  แรงม้าให้วดัเป็นแรงม้าของ
เคร่ืองจกัรหรือเปรียบเทียบพลงังาน
ความร้อนไฟฟ้า  เคร่ืองยนต์ หรือ
เคร่ืองกําเนิดไอนํา้ได้เคร่ืองจกัร  ดขู้อ 
๓ (๑๗)   
 
-     ยาหมายถงึ  ยาตามพระ  
       ราชบญัญตัิยา  พ.ศ.   
       ๒๕๑๐ 
 
 

 

 

 



 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๔ (๒) การผลิต  การบรรจยุา
สีฟัน  แชมพ ู ผ้าเย็น  
กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง
ตา่ง ๆ 
๔ (๓) การผลิตสําลี  
ผลิตภณัฑ์จากสําล ี
๔ (๔) การผลิตผ้าพนัแผล  
ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามยั 
ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
๔ (๕) การผลิตสบู่ผงซกัฟอก  
ผลิตภณัฑ์ชําระล้างตา่ง ๆ 
 
๕. กจิการที่เกี่ยวกับ
การเกษตร 
๕(๑) การอดั  การสกดัเอา
นํา้มนัจากพืช 
 
๕ (๒) การล้าง  การอบ  การ
รม การสะสมยางดิบ 
 
๕ (๓) การผลิตแป้งมนั 
สําปะหลงั  แป้งสาค ูหรือ
แป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียว 
กนัด้วยเคร่ืองจกัร  
๕ (๔) การสีข้าวด้วย
เคร่ืองจกัร 
๕ (๕) การผลิตยาสบู 
 
 
๕ (๖) การขดั  การกะเทาะ  
การบดเมลด็พืช 
การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจกัร 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิต  หรือบรรจผุลิตภณัฑ์
ประเภทยาสีฟัน  แชมพ ู ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  
(บรรจซุองหรือขวด)  รวมทัง้เคร่ืองสําอางด้วย 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําสําลี  หรือผลิตภณัฑ์จาก
สําลีเช่นไม้ป่ันห ู(cotton  bud)  เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิตผ้าพนัแผล  ผ้าปิดแผล  
ผ้าอนามยั  ผ้าอ้อมสําเร็จรูปชนิดตา่ง ๆ 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิตสบู่ก้อน หรือสบู่เหลว
ผงซกัฟอก  หรือผลิตภณัฑ์ชําระล้างตา่ง ๆ เช่น
นํา้ยาล้างจาน  นํา้ยาทําความสะอาดครัว  ห้องนํา้,
ห้องส้วมชนิดตา่ง  ๆ  
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการอดัหรือสกดันํา้มนัจาก
พืชไมว่า่จากเมลด็  ดอก  ต้น  หรือใบ  เช่น เมลด็
ละหุ่ง  ดอกทานตะวนั  ต้นสน  เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการล้าง  อบหรือรม  หรือ
เก็บสะสมยางดิบ  อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลาย
อย่างรวมกนั 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิตแป้งท่ีมาจากพืชชนิดตา่ง 
ๆ ด้วยเคร่ืองจกัร เช่น  แป้งมนั แป้งข้าวจ้าว  แป้ง
ข้าวเหนียว  เมด็สาค ู เป็นต้น 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีหรือโรงสีข้าวด้วยเคร่ืองจกัรไม่
ครอบคลมุการสีข้าวด้วยมือแบบชาวบ้าน 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิตยาสบูเป็นมวนแบบโรงงาน
หรือผลิตยาเส้นแบบอตุสาหกรรมในครัวเรือน
รวมทัง้โรงบ่มยาเส้นด้วย 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการขดั  กะเทาะ  หรือ บด
เมลด็พืช  ชนิดตา่ง ๆ หรือการนวดข้าวด้วย
เคร่ืองจกัร เช่น กระกะเทาะเมด็มะมว่งหิมพานการ
บดเมลด็ถัว่ เป็นต้น 

- เคร่ืองสําอางหมายถงึ  
เคร่ืองสําอางตาม
พระราชบญัญตัิเคร่ืองสําอาง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- สําลีหมายถงึผลิตภณัฑ์จากฝ้าย 
                      -                      
 
                       
                      - 
 
 
 
                        
 
 
                      - 
 
 
                      - 
 
 
-        เคร่ืองจกัรด ูข้อ ๓ (๑๗) 
 
 
 
-        เคร่ืองจกัรด ูข้อ๓ (๑๗) 
 
                 - 
 
 
-      เคร่ืองจกัร ดขู้อ  ๓ (๑๗) 

 

 



 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๕ (๗) การผลิตการ 
สะสมปุ๋ ย 
๕ (๘) การผลิตใยมะพร้าว
หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึด้วย
เคร่ืองจกัร 
๕ (๙) การตาก การสะสม 
หรือการขนถ่ายมนัสําปะหลงั 
๖.กจิการที่เกี่ยวกับโลหะ
หรือแร่ 
๖ (๑) การผลิตโลหะเป็น
ภาชนะ  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองจกัร  อปุกรณ์ หรือ 
เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ 
๖ (๒) การหลอม  การหลอ่  
การถลงุแร่หรือโลหะทกุชนิด  
ยกเว้นกิจการใน (๑) 
 
๖ (๓) การกลงึ  การเช่ือม  
การตี  การตดั   
การประสาน  การรีด  การอดั
โลหะ  ด้วยเคร่ืองจกัรหรือ
ก๊าซ  หรือไฟฟ้า 
ยกเว้น กิจการใน (๑) 
 
๖ (๔) การเคลือบ  การชบุ
โลหะด้วยตะกัว่  สงักะสี  
ดีบกุ  โครเมี่ยม  นิเกิล  หรือ
โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน 
(๑) 
๖ (๕) การขดั  การล้างโลหะ
ด้วยเคร่ืองจกัร  สารเคมี  
หรือวิธีอื่น 
 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิตหรือเก็บสะสมปุ๋ ย  ซึง่จะ
เป็นประเภทปุ๋ ยหมกั หรือ ปุ๋ ยเคมีก็ได้ 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิตใยมะพร้าว  หรือใยจากพืช
อื่น ด้วยเคร่ืองจกัร เช่น ปอกระเจา  ฝ้าย  แตไ่ม่
รวมถงึประเภทใยสงัเคราะห์ 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการตาก หรือเก็บสะสม หรือ
ขนถ่าย  มนัสําปะหลงั 
 
 
หมายถงึ สถานท่ีท่ีหรือโรงงานผลิตภาชนะ
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  อปุกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ 
ด้วยโลหะ เช่น หม้อ  กระทะ  ช้อน  ส้อม  มีด  คีม  
เคร่ืองยนต์  เคร่ืองสบูนํา้  จอบ  เสียม  เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการหลอม หรือถลงุ  แร่ หรือ
โลหะทกุชนิด เช่น  หลอมเหลก็  หลอ่ตะกัว่  เป็น
ต้น  ยกเว้น  กรณีท่ีเป็นสว่นหนึง่ของกิจการ  ๖ (๑) 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการกลงึ  เจาะ  เช่ือม  ตี  
ตดั  ประสาน  รีด  หรืออดัโลหะทกุชนิดด้วย
เคร่ืองจกัรหรือด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า เช่น การทํา
เหลก็ดดั   ประตเูหลก็  ทําเส้นลวด  เป็นต้น ยกเว้น
กรณีท่ีเป็นสว่นหนึง่ของกิจการ ๖(๑) 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการเคลือบ  ชบุโลหะด้วย
โลหะชนิดตา่ง ๆ เช่น ตะกัว่  สงักะสี  ดีบกุ   
โครเมี่ยม  นิเกิล  เป็นต้น  ยกเว้นกรณีท่ีเป็นสว่น
หนึง่ของกิจการ ๖(๑) 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการขดั  ล้างโลหะทกุชนิด
ด้วยเคร่ืองจกัร  หรือ  สารเคมี หรือ วิธีอื่นใด เช่น
ล้าง  ขดัด้วยการพ่นทราย เป็นต้น ยกเว้น กรณีท่ี
เป็นสว่นหนึง่ของกิจการ ๖(๑) 

                      - 
 
เคร่ืองจกัรด ูข้อ ๓ (๑๗) 
ประเภทใยสงัเคราะห์เป็นกิจการ ข้อ 
๑๒ (๖)                      
                     - 
 
 
 
 
                     -  
 
 
 
                     - 
 
                   
กรณีกิจการตดั  เช่ือม  ประสาน
ทองคําด้วยอปุกรณ์กลไกเป่าลมและ
ใช้นํา้มนัเบนซินเป็นเชือ้เพลิงถือเป็น
เคร่ืองจกัรชนิดหนึง่ตามความหมาย
ใน ข้อ  ๓ (๑๗) 
                    - 
 
 
 
 
- 
 

 

 



 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๖ (๖) การทําเหมืองแร่  การ
สะสม  การแยก  การ
คดัเลือกหรือการล้างแร่ 
๗. กจิการเกี่ยวกับ 
ยานยนต์  เคร่ืองจักร  
เคร่ืองกล 
๗ (๑) การตอ่   การประกอบ  
การเคาะ  การปะผ ุ การพ่นสี  
การพ่นสารกนัสนิม  ยาน
ยนต์ 
๗ (๒) การตัง้ศนูย์ถ่วงล้อ  
การซอ่ม  การปรับแตง่ระบบ
ปรับอากาศ หรืออปุกรณ์ท่ี
เป็นสว่นประกอบของยาน
ยนต์เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 
๗ (๓) การประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัยานยนต์เคร่ืองจกัร 
หรือเคร่ืองกลซึง่มีไว้บริการ
หรือจําหน่ายและในการ
ประกอบธุรกิจนัน้ มีการซอ่ม
หรือปรับปรุงยานยนต์ 
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล
ดงักลา่วด้วย 
๗ (๔) การล้าง  การอดัฉีด
ยานยนต์  
๗ (๕) การผลิต  การซอ่ม  
การอดัแบตเตอร่ี 
๗ (๖) การปะ  การเช่ือมยาง 
๗ (๗) การอดัผ้าเบรค  
ผ้าคลชั 
๘.กจิการที่เกี่ยวกับไม้ 
๘ (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบการเหมืองแร่  สะสม 
หรือแยกหรือคดัเลือก  หรือล้างแร่ทกุชนิด 
 
 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการตอ่  ประกอบ  เคาะ   
ปะผ ุ พ่นสี  หรือ  พ่นสารกนัสนิม  สําหรับยาน
ยนต์ทกุชนิด 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการตัง้ศนูย์ถ่วงล้อ  ซอ่ม
ปรับแตง่ระบบปรับอากาศ หรืออปุกรณ์อื่น ๆ ที่
เป็นสว่นประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจกัร  หรือ 
เคร่ืองกล 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีจําหน่ายยานยนต์  หรือ
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกลหรือมีไว้เพ่ือบริการ
โครงการให้เช่า ซึง่ประกอบการนีม้ีการซอ่มหรือ
ปรับปรุงยานยนต์ หรือเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล  
ดงักลา่วด้วย 
 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการล้าง หรืออดัฉีดยานยนต์
ทกุชนิด   
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  หรือซอ่ม  หรืออดั  
หรือชาร์ต  แบตเตอร่ี 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการปะยาง หรือเช่ือมยาง 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตหรืออดัผ้าเบรค  
ผ้าคลชัทกุชนิด 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิตไม้ขีดไฟ 

                      - 
 
                       
 
                       
 

- ยานยนต์หมายถงึ   
       พาหนะตา่ง ๆ ท่ีใช้เคร่ือง  
       ยนต์ทําให้เกิดพลงังาน 
       ในการเคลื่อนท่ี 
-      เคร่ืองจกัร  ดขู้อ ๓(๑๗) 
 
 
 
                     
หากไมม่ีการซอ่มก็ไมเ่ข้าข่ายกิจการนี ้
 
 
 
 
 
 
                     - 
 
                     - 
 
                     - 
 
- 
 
 
- 
 

 



ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๘ (๒) การเลื่อย  การซอย  
การขดั  การไส  การเจาะ  
การขดุร่อง  การทําคิว้  หรือ
การตดัไม้ด้วย 
เคร่ืองจกัร 
๘ (๓) การประดิษฐ์ไม้หวาย  
เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจกัร 
หรือการพ่น  การทา  สาร
เคลือบเงา  
สีหรือการแตง่สําเร็จผลิต 
ภณัฑ์จากไม้หรือหวาย 
๘(๔) การอบไม้ 
๘ (๕) การผลิตธูป ด้วย
เคร่ืองจกัร 
๘ (๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  
เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วย
กระดาษ 
๘ (๗) การผลิตกระดาษตา่ง 
ๆ 
 
๘ (๘) การเผาถ่าน หรือการ
สะสมถ่าน 
๙.  การประกอบกจิการ
บริการ 
๙(๑) การประกอบกิจการ  
สปาเพ่ือสขุภาพ 
 
 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการเลื่อย  ซอย  ขดั  ไสเจาะ  
ขดุร่อง  ตดั  รวมทัง้การทําคิว้ไม้โดยใช้เคร่ืองจกัร   
 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําสิ่งของตา่ง ๆ รวมทัง้
เฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้หรือหวาย  โดยต้องใช้
เคร่ืองจกัรในการทํา หรือ หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทํา
การพ่นหรือทาสารเคลือบเงาหรือสีกบัผลิตภณัฑ์
สิ่งของท่ีทําด้วยไม้หรือหวายเพ่ือให้เกิดความ
สวยงาม 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการอบไม้ทกุชนิด 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีผลิตธูปโดยใช้เคร่ืองจกัร 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําสิ่งของ  เคร่ืองใช้ หรือ 
เคร่ืองเขียน  ด้วยกระดาษ เช่น ตุ๊กตากระดาษ  
กระดาษอดั  ทํากลอ่งกระดาษ เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตกระดาษ หรือเย่ือ
กระดาษทกุชนิด เช่น ทํากระดาษสากระดาษชําระ 
เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตถ่านโดยการเผา
หรือเก็บสะสมถ่าน รวมทัง้การสะสมเพ่ือเป็น
เชือ้เพลิง 
หมายถึง  การประกอบกิจการท่ีให้การดแูลและสร้าง 
สขุภาพ โดยบริการหลกัที่จดัไว้ ประกอบด้วย การนวด
เพื่อสขุภาพ และการใช้นํา้เพื่อสขุภาพ โดยอาจมี
บริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสขุภาพ การ
ออกกําลงักายเพื่อสขุภาพ โภชนบําบดัและการ   
ควบคมุอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใช้สมนุไพร
หรือผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพ ตลอดจนการแพทย์     
ทางเลอืกอื่นๆ หรือไมก็่ได้ โดยทัง้นี ้บริการท่ีจดัไว้
จะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยการประกอบโรค
ศิลปะ และกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ และ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวง
สาธารณสขุประกาศกําหนด 

กรณีท่ีมิได้ใช้เคร่ืองจกัร  
       ไมเ่ข้าข่ายกิจการนี ้
                     
 
 
กรณีท่ีผลิตสิ่งของด้วยไม้หรือหวาย
โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัรไมเ่ข้าข่าย แตถ้่า
เป็นการพ่นหรือทาสีหรือสารเคลือบ
เงาดงักลา่วเข้าข่ายกิจการนี ้
                      - 
                      - 
                       
                     - 
 
 
                     - 
 
         
 
              
กรณีสะสมถ่านเพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงนัน้
ไมต้่องขอใบอนญุาตแตต้่องปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน  
 
เว้นแตเ่ป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วย
สถานพยาบาล  
                     - 
 

 



 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๙ (๒) การประกอบกิจการ
อาบ อบ นวด 
 
๙(๓)การประกอบกิจการ
สถานท่ีอาบนํา้  อบไอนํา้  
อบสมนุไพร 
 
๙(๔) การประกอบกิจการ
โรงแรม หรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกนั 
 
 
 
 
๙ (๕) การประกอบการ
กิจการหอพกั  อาคาร  ชดุให้
เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า 
หรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกนั 
๙ (๖) การประกอบกิจการ
โรงมหรสพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙ (๗) การจดัให้มีการแสดง
ดนตรี เต้นรํารําวง ฯ  
 

หมายถงึ สถานท่ีท่ีประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  
หรือทกุอย่างรวมกนั  รวมทัง้การนวดแผนโบราณ
ด้วย 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบกิจการอาบนํา้  เช่น  
การบริการอาบนํา้ท่ีชายหาด  ชายทะเล  เป็นต้น  
รวมทัง้การประกอบกิจการ  อบไอนํา้ หรือ  
อบสมนุไพร 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบการให้เช่าพกัแรมค้าง
คืนโดยคิดคา่บริการเป็นรายวนั  ซึง่รวมทัง้ท่ีเช่าพกั
แบบรีสอร์ต  บงักาโลและอื่น ๆ  ตาม พรบ.โรงแรม
ฯ 
 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบการให้เช่าพกัอาศยั
เป็นรายเดือน ในลกัษณะหอพกั หรืออาคารชดุให้
เช่า  เช่น  บ้านเช่า ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า หรืออ่ืน ๆ 
เช่น เกสท์เฮาส์  ท่ีไมเ่ข้าข่ายกิจการโรงแรม 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบการโรงมหรสพ  เช่น 
โรงหนงั   โรงภาพยนต์   โรงละคร   และอื่น ๆ    
ตาม พรบ. ป้องกนัอนัตรายอนัเกิดแตก่ารเลน่
มหรสพฯ 
 
 
 
 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีจดัให้มีการแสดงดนตรี  หรือ  
จดัให้มีการเต้นรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโก้เทค คารา
โอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกนั 

เว้นแตเ่ป็นการให้บริการใน ๙(๒)หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่
ด้วยสถานพยาบาล 
กรณีการอบสมนุไพรของ
สถานพยาบาลของรัฐไมถื่อวา่เป็น
การค้า 
 
โรงแรม (ตาม พรบ. โรงแรม พ.ศ. 
๒๔๗๘) ถงึบรรดาสถานที่ทกุชนิดท่ี
จดัตัง้ขึน้เพ่ือรับสินจ้างสําหรับคน
เดินทางหรือบคุคลท่ีประสงค์จะหาท่ี
อยู่หรือท่ีพกัชัว่คราว 
                     - 
 
 
                       
 
 
 
โรงมหรสพ (ตาม พรบ. ป้องกนั
อนัตรายอนัเกิดแตก่ารเลน่มหรสพ  
พทุธศกัราช ๒๔๖๔) หมายความ
ตลอดถงึตกึ  เรือน  โรงหรือกระโจม  
และท่ีปลกูกําบงัอย่างใด ๆ ซึง่เป็น
สถานท่ีสําหรับเลน่มหรสพ (เช่น  งิว้  
ลิเก  ละคร  ภาพยนตร์)เพ่ือเก็บเงินแก่
คนด ู
 
 
กรณีท่ีเป็นการแสดงท่ีเก็บคา่เข้าชม
หรือคา่เข้า                   
               

 

 



 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๙(๘) การประกอบกิจการ
สระวา่ยนํา้หรือกิจการอื่น ๆ 
ในทํานอง 
เดียวกนั 
๙ (๙) การจดัให้มีการเลน่ 
สเก็ตโดยมีแสง  หรือ เสียง
ประกอบหรือการเลน่อื่น ๆ  
ในทํานองเดียวกนั 
๙ (๑๐) การประกอบกิจการ
เสริมสวยหรือแตง่ผมเว้นแต่
กิจการที่อยู่ในบงัคบัตาม
กฎหมายวา่ด้วยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
 
๙ (๑๑) การประกอบกิจการ
ให้บริการควบคมุนํา้หนกั 
โดยวิธีการควบคมุทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มี
วตัถปุระสงค์พิเศษ การ
บริหารร่างกาย หรือโดยวิธี
อื่นใดเว้นแตก่ารให้บริการ
ดงักลา่วในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวา่ด้วย
สถานพยาบาล 
๙ (๑๒) การประกอบกิจการ
สวนสนกุ  ตู้ เกม 
 
๙ (๑๓) การประกอบกิจการ
สนามกอล์ฟหรือสนาม
ฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 
 
 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบการสระวา่ยนํา้ท่ีให้คน
เข้าไปเลน่นํา้  วา่ยนํา้หรือออกกําลงักาย  เช่น  
สระวา่ยนํา้สวนสยาม  หรือสระวา่ยนํา้ของศนูย์  
การค้าตา่ง ๆ เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีจดัให้มีการเลน่สเก็ตท่ีต้องมี
การใช้แสงหรือเสียงประกอบการเลน่นัน้หรือการ
เลน่ลกัษณะอย่างเดียวกนัเช่นการเลน่รอลเลอร์
เบส หรือสเก็ตนํา้แข็ง เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบการเสริมสวยของ    
สภุาพสตรีหรือการแตง่ผมของสภุาพบรุุษ  รวมทัง้
การแตง่เลบ็  แตง่หน้า  นวดหรืออบหน้าหรือผิว 
หรืออ่ืน ๆ เว้นแตกิ่จการนัน้ ๆ เข้าข่ายกิจการที่อยู่
ในบงัคบัตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม เช่น การศลัยกรรมตกแตง่ เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบการให้บริการควบคมุ
นํา้หนกั  ซึง่หมายถงึ  การรักษานํา้หนกัของ
ร่างกายให้เหมาะสมกบัวยัและรูปร่าง โดยอาจเพ่ิม
หรือลดนํา้หนกัหรือหรือให้คงท่ีก็ได้ซึง่ให้บริการโดย
วิธีการใด ๆ เช่น การควบคมุทางโภชนาการ การให้
อาหารหรือยาท่ีมีวตัถปุระสงค์พิเศษ  ทัง้นีไ้มร่วม
การให้บริการในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวา่
ด้วยสถานพยาบาล 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบการเก่ียวกบัสวนสนกุ
หรือตู้ เกม เช่น สวนสนกุแบบแดนเนรมิต สวนสนกุ
ในห้างสรรพสินค้า 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบการให้มีการเลน่กอล์ฟ 
หรือฝึกซ้อมเลน่กอล์ฟ 
 
 

 
                     - 
 
 
                       
                                        
 
 
สถานพยาบาล (ตาม พรบ. 
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔)  
 
หมายถงึ  สถานท่ีรวมตลอดถงึ
ยานพาหนะซึง่จดัไว้เพ่ือการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคมุการประกอบโรคศิลปะ หรือซึง่
จดัไว้เพ่ือประกอบกิจการอื่นด้วยการ
ผ่าตดั  ฉีดยา หรือฉีดสารใด ๆ หรือ
ด้วยการใช้กรรมวิธีอื่นซึง่เป็นกรรมวิธี
ของการประกอบโรคศิลปะ  ทัง้นี ้ โดย
กระทําเป็นปกติธุระไมว่า่จะได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม ่ แตไ่ม่
รวมถงึสถานท่ีขายยาตามกฎหมายวา่
ด้วยการ ขายยาซึง่ประกอบ ธุรกิจการ
ขายยาโดยเฉพาะ  
- 
 
 
- 
 

 

 



ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๙ (๑๔) การประกอบกิจการ
ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์  
การสาธารณสขุ  
วิทยาศาสตร์ หรือ 
สิ่งแวดล้อม 
 
๙(๑๕)การสกัผิวหนงั การ
เจาะหหูรือเจาะอวยัวะอ่ืน 
 
๙(๑๖)การประกอบกิจการ
ให้บริการเลีย้งและดแูลเดก็ท่ี
บ้าน 
 
 
๑๐. กจิการที่เกี่ยวกับสิ่ง
ทอ 
๑๐(๑) การป่ันด้าย  การกรอ
ด้าย  การทอผ้าด้วย
เคร่ืองจกัร  หรือการทอผ้า
ด้วยก่ีกระตกุตัง้แต ่ ๕  ก่ีขึน้
ไป 
๑๐ (๒) การสะสมปอป่าน  
ฝ้ายหรือนุ่น 
๑๐ (๓) การป่ันฝ้าย หรือนุ่น 
ด้วยเคร่ืองจกัร 
๑๐ (๔) การทอเสื่อกระสอบ  
พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วย
เคร่ืองจกัร 
๑๐ (๕) การเย็บผ้าด้วย
เคร่ืองจกัรตัง้แต ่ ๕  เคร่ือง
ขึน้ไป 
๑๐ (๖) การพิมพ์ผ้า  หรือ
การพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบการให้บริการเก่ียวกบั
ห้องปฏิบตัิ  (lab)  ทัง้ทางด้านการแพทย์  การ 
สาธารณสขุ  วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม  เช่น  
ห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์เลือด  ปัสสาวะ  นํา้
เสีย  สารเคมี  หรือห้องปฏิบตัิการทางวิศวกรรม
ด้วย  เว้นแตก่ารบริการท่ีมีอยู่ในสถานพยาบาล 
หมายถงึสถานท่ีประกอบการท่ีให้บริการสกัผิวหนงั 
การเจาะหหูรือเจาะอวยัวะอ่ืน ๆ 
 
หมายถงึ การประกอบกิจการที่ให้บริการสง่
พนกังานไปเลีย้งและดแูลเดก็ตัง้แตแ่รกเกิดถงึอายุ
ไมเ่กิน ๖ ปีท่ีบ้านของผู้ รับบริการ ทัง้นีไ้มว่า่การ
ประกอบกิจการนัน้จะมีสถานท่ีรับเลีย้งเดก็หรือ
สถานท่ีฝึกอบรมพนกังานอยู่ด้วยหรือไมก่็ตาม 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการกรอด้าย  การทอผ้า  
โดยใช้เคร่ืองจกัร  หรือก่ีกระตกุตัง้แต ่ ๕  ก่ีขึน้ไป 
 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีเก็บสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือ
นุ่น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการป่ันฝ้ายหรือนุ่น  โดยใช้ 
เคร่ืองจกัร 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  
หรือสิ่งทออ่ืน ๆ เช่น  แห  อวน  เป็นต้น  ทัง้นีต้้อง
ทําโดยใช้เคร่ืองจกัร 
หมายถงึ    สถานท่ีท่ีทําการเย็บผ้าทกุชนิดด้วยจกัร
เย็บผ้าตัง้แต ่ ๕  เคร่ืองขึน้ไป 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการพิมพ์สีหรือลวดลายบน
ผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ เช่น เสื่อ  พรม  กระสอบ เป็น
ต้น 

                    
 
                      - 
 
                      
 

- 
 
- 
 
 
 
 

 
 
เคร่ืองจกัร  ด ู ๓(๑๗)   
 
 
 
                       
เคร่ืองจกัร  ด ู๓ (๑๗) 
 
เคร่ืองจกัร  ด ู ๓ (๑๗) 
 
เคร่ืองจกัร  ด ู ๓ (๑๗) 
 
 
เคร่ืองจกัร  ด ู ๓ (๑๗) 
 
 
เคร่ืองจกัร  ด ู ๓ (๑๗) 
 
 

 

 



 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๑๐ (๗)  การซกั  การอบ  
การรีด  การอดักลีบผ้า 
ด้วยเคร่ืองจกัร 
๑๐ (๘) การย้อม  การกดัสี
ผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
๑๑.  กจิการที่เกี่ยวกับหนิ
ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
๑๑ (๑) การผลิตภาชนะดิน
เผา หรือผลิตภณัฑ์ดินเผา 
๑๑ (๒)  การระเบิด  
 การโม ่ การป่นหินด้วย
เคร่ืองจกัร 
๑๑ (๓) การผลิตเคร่ืองใช้
ด้วยซีเมนต์หรือวตัถท่ีุ
คล้ายคลงึ 
๑๑ (๔) การสะสม  การผสม
ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวตัถท่ีุ
คล้ายคลงึ 
๑๑ (๕) การเจียระไนเพชร  
พลอย  หิน  กระจกหรือวตัถุ
ท่ีคล้ายคลงึ 
๑๑ (๖) การเลื่อย  การตดั 
หรือการประดิษฐ์หินเป็น
สิ่งของตา่ง ๆ  
๑๑ (๗) การผลิตชอล์ค  ปนู
ปาสเตอร์  ปนูขาว  ดินสอ
พอง หรือการเผาหินปนู 
๑๑ (๘) การผลิตผลิตภณัฑ์
ตา่ง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็น
สว่นประกอบ หรือสว่นผสม 
เช่น ผ้าเบรคผ้าครัช    
กระเบือ้งมงุหลงัคา  กระเบือ้ง
ยาง ฝ้าเพดาน  ทอ่นํา้ เป็นต้น 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการซกัผ้า  อบผ้า  รีดผ้า  
หรืออดักลีบผ้า  โดยการใช้เคร่ืองจกัร 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการย้อมหรือ  กดัสีผ้าหรือ
สิ่งทออ่ืน ๆ รวมทัง้การฟอกสี  ฟอกขาว  เข่น การ 
ฟอกผ้ายีนส์  เป็นต้น 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตภาชนะหรือ
ผลิตภณัฑ์ประเภทดินเผาทกุชนิด เช่น ถ้วย จาน 
ชาม กระถาง ตุ๊กตาท่ีทําด้วยดินเผา หรือเซรามิก 
เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการระเบิดหิน  หรือทําการ
โมห่รือป่นหิน  โดยใช้เคร่ืองจกัร 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีทําด้วย
ซีเมนต์หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  เช่น  ปนูปาสเตอร์   
ปนูซีเมนต์ขาว  เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีเก็บสะสม  ซีเมนต์  หิน  ทราย  
หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  เช่น  ดินลกูรัง  กรวด  เป็น
ต้น  รวมทัง้สถานท่ี ทําการผสมคอนกรีตท่ีพร้อมเท
ลงแบบ 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการเจียระไนเพชร  หรือ  
พลอย  หรือหิน  หรือกระจก  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  
เช่น  มรกต  หยก เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการเลื่อย  ตดัหินหรือ
ประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของใช้ตา่ง ๆ 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตชอล์ค  ปนูปา
สเตอร์  ปนูขาว  ดินสอพอง หรือทําการเผาหินปนู 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตภณัฑ์ท่ีมีแร่ใยหิน
เป็นสว่นประกอบหรือสว่นผสม เช่น ผ้าเบรค  ผ้า 
ครัช  กระเบือ้งมงุหลงัคา  กระเบือ้งยาง  ฝ้าเพดาน  
ท่อนํา้  สายพาน  หินเจียระไน  ปะเก็น  เป็นต้น 
 

เคร่ืองจกัร  ด ู ๓(๑๗)                    
 
 
- 
 
 
 
 
เคร่ืองจกัร  ด ู ๓ (๑๗) 
 
 
เคร่ืองจกัร  ด ู ๓ (๑๗) 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
ร้านจําหน่ายผลิตภณัฑ์หินไมเ่ข้าข่าย 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 



 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๑๑ (๙) การผลิตกระจกหรือ
ผลิตภณัฑ์แก้ว 
 
๑๑ (๑๐)การผลิต  
กระดาษทราย 
๑๑ (๑๑) การผลิตใยแก้ว    
หรือผลิตภณัฑ์จาก ใยแก้ว 
 
๑๒.กจิการที่เกี่ยวกับ 
 ปิโตเล่ียม  ถ่านหนิ 
 สารเคมี 
๑๒ (๑) การผลิต  การบรรจ ุ 
การสะสม  การขนสง่  กรด  
ดา่ง  สารออกซิไดส์  หรือสาร
ตวัทําละลาย 
๑๒ (๒) การผลิต  การบรรจ ุ 
การสะสม  การ 
ขนสง่ก๊าซ 
 
๑๒ (๓) การผลิต  การ 
กลัน่  การสะสม  การ 
ขนสง่นํา้มนัปิโตเลี่ยม หรือ
ผลิตภณัฑ์ปิโตเลี่ยมตา่ง ๆ 
 
 
๑๒ (๔) การผลิต  การสะสม  
การขนสง่  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
๑๒ (๕) การพ่นสี  ยกเว้น
กิจการใน ๗(๑) 
๑๒ (๖) การประดิษฐ์สิ่ง 
ของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยาง
เทียม  พลาสติก  เซลลลูอยด์  
เบเกอร์ไลท์หรือวตัถุ
คล้ายคลงึ 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตกระจกทําชนิดตา่ง 
ๆหรือผลิตภณัฑ์แก้ว  เช่น  กระจกเงา  กระจก
หน้าตา่ง  ถ้วย  แก้ว  จาน  ขวด   เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตกระดาษทรายทกุ
ชนิด 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตใยแก้ว (fiber 
glass)หรือผลิตภณัฑ์จากใยแก้ว  เช่น  หลงัคารถ  
รถยนต์  ถงันํา้ไฟเบอร์  เป็นต้น 
 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  บรรจ ุ หรือเก็บ
สะสมสารเคมีประเภทกรด  ดา่ง  สารออกซิไดส์
หรือสารตวัทําละลายทกุชนิด  รวมทัง้  การขนสง่  
สารเคมีดงักลา่วด้วย 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  บรรจ ุ หรือเก็บ
สะสมก๊าซ  ซึง่หมายรวมถงึ  ออกซิเจนเหลว  
ไนโตรเจนเหลว  หรือ  ก๊าซในสถานะของเหลวอื่น 
รวมทัง้การขนสง่ก๊าซด้วย 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  กลัน่  หรือเก็บ
สะสมนํา้มนัปิโตเลี่ยมหรือผลิตภณัฑ์ปิโตเลี่ยมตา่ง 
ๆ เช่น ยาง  แอสฟัล  นํา้มนัเตา  เป็นต้น รวมทัง้
การขนสง่นํา้มนัปิโตเลี่ยม หรือ ผลิตภณัฑ์ปิโต
เลี่ยมนัน้ ๆ ด้วย 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  หรือเก็บสะสม  
ถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก  รวมทัง้การขนสง่ถ่านหิน
หรือถ่านโค้กด้วย 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการประดิษฐ์สิ่งของหรือ
ยกเว้นกรณีการประกอบการเคาะพ่นสียานยนต์ 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการประดิษฐ์สิ่งของ หรือ
เคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  
เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  เช่น  รองเท้า  ยางรถ  
ภาชนะพลาสติก  ฟิล์ม  อปุกรณ์เคร่ืองครัว เป็นต้น 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
กรณีของผู้ประกอบกิจการขนสง่เป็น
การค้าต้องขอใบอนญุาตตอ่เจ้า
พนกังานท้องถ่ินของเขตท้องถ่ินท่ี
บริษัทนัน้ตัง้อยู่ 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
-       เบเกอร์ไลท์  คือ 
พลาสติกทนความร้อน 
เช่น ด้ามตะหลิว  หจูบั 
ของภาชนะ  เป็นต้น 
 



 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๑๒ (๗) การโม ่ การบดชนั 
๑๒ (๘) การผลิตสี หรือ
นํา้มนัผสมสี 
๑๒ (๙) การผลิต  การล้าง
ฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์ม
ภาพยนตร์ 
๑๒ (๑๐) การเคลือบ  การ
ชบุ  วตัถดุ้วยพลาสติก  
เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือ
วตัถท่ีุคล้ายคลงึ 
 
๑๒ (๑๑) การผลิตพลาสติก  
เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  
หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 
๑๒ (๑๒) การผลิต  การ
บรรจสุารเคมีดบัเพลิง 
 
 
๑๒ (๑๓) การผลิตนํา้แข็ง 
แห้ง 
๑๒ (๑๔) การผลิต  การ
สะสม  การขนสง่ดอกไม้  
เพลิงหรือสารเคมีอนัเป็น
สว่นประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 
๑๒ (๑๕)การผลิตเชลแลก็
หรือสารเคลือบเงา 
๑๒(๑๖) การผลิต  การบรรจ ุ 
การสะสม  การขน 
สง่สารกําจดัศตัรูพืชหรือ
พาหะนําโรค 
๑๒ (๑๗) การผลิต  การ
บรรจ ุ การสะสมกาว 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการโมห่รือบดชนั 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตสีนํา้มนั  หรือนํา้มนั
ท่ีใช้ผสมสี  เช่น  นํา้มนัสน  ทินเนอร์  เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการเคลือบ  ชบุ  วตัถตุา่ง ๆ 
หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการเคลือบ  ชบุ  วตัถตุา่ง ๆ 
ทัง้ท่ีเป็นโลหะและอโลหะ  ด้วยพลาสติก 
เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  
เช่น ชัน้วางภาชนะ  (เหลก็เคลือบพลาสติก)   
สายไฟฟ้า   เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  พลาสติก  หรือ
เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  เช่น  
เมด็พลาสติก  เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  บรรจสุารเคมี
สําหรับดบัเพลิง  ทกุชนิด  เช่น  กรด-โซดา  โฟม
เคมี  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ผงเคมีแห้ง  เฮลอน 
เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตนํา้แข็งแห้ง  หรือ
คาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะท่ีเป็นของแข็ง 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  เก็บสะสมดอกไม้
เพลิง  พล ุ หรือสารเคมีอนัเป็นสว่นประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง เช่น ดินปะสิว  กํามะถนั  เป็นต้น  
รวมทัง้การขนสง่ดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีดงักลา่ว 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตเชลแลก็หรือสาร
เคลือบเงา  เช่น  แลกเกอร์  ยริูเทน  วานิช  เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  บรรจ ุ เก็บสะสม  
สารกําจดัศตัรูพืชหรือพาหะนําโรคทกุชนิด  เช่น 
ยากนัยงุ  สารเคมีฉีดฆ่าแมลงวนั  เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  บรรจ ุ เก็บสะสม
กาวทกุชนิด  เช่น  กาวยาง  กาวแป้ง  กาวหนงัสตัว์  
กาววิทยาศาสตร์  เป็นต้น 

- 
 
- 
 
- 

 
                    - 
 
 
 
 
                      - 
 
               
                     
                     - 
 
 
                      - 
                        
                     - 
 
 
 
 
                     - 
 
                     - 
 
 
 
                     - 
 

 



 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหต ุ
๑๓.  กจิการอ่ืน ๆ 
๑๓ (๑) การพิมพ์หนงัสือหรือ
สิ่งพิมพ์อื่นท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนั  ด้วยเคร่ืองจกัร 
๑๓ (๒) การผลิต  การซอ่ม
เคร่ืองอีเลคโทรนิคส์เคร่ือง
ไฟฟ้า  อปุกรณ์  อปุกรณ์
อีเลคโทรนิคส์  อปุกรณ์ไฟฟ้า 
 
๑๓ (๓) การผลิตเทียน  
เทียนไข  หรือวตัถท่ีุ
คล้ายคลงึ 
๑๓ (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์
เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
๑๓ (๕) การสะสมวตัถหุรือ
สิ่งของท่ีชํารุดใช้แล้วหรือ
เหลือใช้ 
 
๑๓ (๖) การประกอบกิจการ
โกดงัสินค้า 
๑๓ (๗) การล้างขวด  
ภาชนะหรือบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้
แล้ว 
๑๓ (๘) การพิมพ์สีลงบน
วตัถท่ีุมิใช่สิ่งทอ 
 
 
๑๓ (๙) การก่อสร้าง 
 
 
 
 

หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการพิมพ์หนงัสือ  สิ่งพิมพ์ 
อื่น ๆ โดยใช้เคร่ืองจกัร  เช่น  หนงัสือพิมพ์  แผ่น
พบั  แผ่นโฆษณา  โปสเตอร์  และหมายรวมถงึการ
พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วย 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิต  หรือซอ่มแซม
เคร่ืองอีเลคโทรนิคส์   เคร่ืองไฟฟ้า  หรือ อปุกรณ์
นัน้ ๆ เช่น  เคร่ืองคิดเลข  เคร่ืองคอมพิวเตอร์   
โทรทศัน์  วิทย ุ ตู้ เย็น  เตารีด  เป็นต้น 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการผลิตเทียน  เทียนไข  
หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ  เช่น  ขีผ้ึง้  ไขสตัว์  แวกซ์แข็ง  
เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  
หรือการถ่ายเอกสารด้วยเคร่ืองถ่าย 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีเก็บสะสมวตัถหุรือสิ่งของเก่าท่ี
ชํารุด  ท่ีใช้แล้ว  หรือเหลือใช้  ซึง่หมายถงึการ
ค้าขายของเก่าท่ีเหลือทิง้  เช่น  เศษเหลก็  ขวดแก้ว  
หนงัสือพิมพ์เก่า  กลอ่งกระดาษ  เป็นต้น 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีหรือโกดงัเก็บสินค้าตา่ง ๆ 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการล้าง  ขวด  หรือภาชนะ
หรือบรรจภุณัฑ์  ท่ีใช้แล้ว  เพ่ือนําไปใช้ใหม ่
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีทําการพิมพ์สีลงบนวตัถตุา่ง ๆ 
ท่ีมิใช่สิ่งทอ เช่น ขวด เคร่ืองประดบั  กลอ่ง
กระดาษกลอ่งพลาสติก  เป็นต้น 
 
หมายถงึ  สถานท่ีท่ีประกอบการก่อสร้างไมว่า่จะ
เป็นการสร้างตกึ  อาคาร  สะพาน  หรือสิ่งปลกู
สร้างอ่ืน ๆ รวมทัง้การตอ่เติมอาคารด้วย 
 
 

- 
                       
 
                     - 
 
 
                     - 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณีร้านขายรถยนต์เก่า  
       ของเก่า  ของโบราณ ท่ีมี 
       คา่ไมเ่ข้าข่ายกิจการนี ้
 
                     - 
 
                     - 
 
            
                     - 
 
                 
              
การขอใบอนญุาตต้องขออนญุาตทกุ
สถานท่ีท่ีทําการก่อสร้าง  โดยต้องขอ
ตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินในเขตท้องถ่ิน
ท่ีสถานท่ีก่อสร้างนัน้ตัง้อยู่ 
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                                  เก็บขนและกําจดัสิ่งปฏิกลู โดยมีระบบกําจดัอยูท่ี่  .……………………………… 

   เก็บขนมลูฝอย  โดยมีแหลง่กําจดัท่ี   ….…………………………………………. 

   เก็บขนและกําจดัมลูฝอย โดยมีแหลง่กําจดัท่ี …………………………………….. 
  (  )  กิจการอ่ืนๆ ตาม พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535 ได้แก่.............. ……………………… 
...............................................................................................................................................................  
ตอ่  ( เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ) ………………………………………… พร้อมคําขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและ
เอกสารมาด้วย  ดงันีคื้อ 
  1)  สําเนาบตัรประจําตวั …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  คือ  
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
  5)  …..………………………………………………………………………………………….. 

 



              ( ด้านหลงัคําขอรับใบอนญุาต ) 
 

                                       แผนผงัแสดงท่ีตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป  

 

   ข้าพเจ้าขอรับรองวา่   ข้อความในแบบคําขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนญุาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดงันี ้………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
      ( ……………………………….. ) 
     ตําแหนง่ ………………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 
 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (   )    อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
            ( ……………………………….. ) 
             ตําแหนง่ ………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 
 



 

 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
        เขียนท่ี …………………………………….. 
       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาต ิ………………………. 
อยูบ้่านเลขท่ี ……………. หมูท่ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………………… 
…………………………………………………………….  ตามใบอนญุาตเลม่ท่ี ………. เลขท่ี ………/……… 
ออกให้เม่ือวนัท่ี ………. เดือน ………………… พ.ศ………ตอ่ (เจ้าพนกังานท้องถ่ิน) ……………………….. 

พร้อมคําขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและเอกสารมาด้วย  ดงันีคื้อ  
  1)  สําเนาบตัรประจําตวั …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  คือ  
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่   ข้อความในแบบคําขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนญุาต   
    (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ  …………………… 
…………………………………………………………. 
( ลงช่ือ ) ……………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
     ( ……………………………….. ) 
   ตําแหนง่ …………………… วนัท่ี…../………/…….. 
 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  
    (  )   อนญุาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
              ( ลงช่ือ ) …………………….  
             ( ……………………………….. ) 
              ตําแหนง่ ………………………. 
              วนัท่ี…../………/…….. 
 

   



      ใบอนญุาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

เลม่ท่ี ………….เลขท่ี ………./………… 
  อนญุาตให้ ……………………………………………………….สญัชาติ………..อยูบ้่านเลขท่ี 
…………. หมูท่ี่ …………….. ตรอก/ซอย …………………………………….. ถนน ………………………….. 
ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต …………………จงัหวดั …………….. โทรศพัท์ ……………… 
 ข้อ 1)  ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ประเภท ……………………………………………… 
……………………………… โดยใช้ช่ือสถานประกอบการวา่ ……………………………..….. ตัง้อยูบ้่านเลขท่ี 
……………. หมูท่ี่ …………. ตรอก/ซอย ……………………….….. ถนน ……………………………………. 
ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต …………………จงัหวดั …………….. โทรศพัท์ ..…………… 
โทรสาร ………………… มีพืน้ท่ีประกอบการ ……… ตารางเมตร ใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงัขนาด….……. แรงม้า 
จํานวนคนงาน ….. คน ทัง้นีไ้ด้เสียคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต ……….บาท (………….………… ) ใบเสร็จรับเงิน 
เลม่ท่ี …….. เลขท่ี …….. ลงวนัท่ี ….. เดือน ……………………… พ.ศ………….. 
 ข้อ 2)   ผู้ได้รับอนญุาตต้องปฏิบตัติามสขุลกัษณะทัว่ไปท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดท้องถ่ิน ( เทศบญัญตัิ 
/ข้อบงัคบัสขุาภิบาล/ข้อบงัคบัตําบล/ข้อบญัญตักิรุงเทพมหานครแล้วแตก่รณี ) 
 ข้อ 3)   ผู้ได้รับอนญุาตต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขเฉพาะ  ดงัตอ่ไปนี  ้

3.1  …………………………………………………………………………………………….. 
  3.2  …………………………………………………………………………………………….. 
  3.3  .…………………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………… 
 ใบอนญุาตฉบบันีใ้ห้ใช้ได้ถึงวนัท่ี ……. เดือน ……………………….พ.ศ………. 
      ออกให้ ณ วนัท่ี …… เดือน …………………..พ.ศ………. 

                ( ลงช่ือ ) ……………………………….  
                      ( ……………………………. ) 

ตําแหนง่ ………………………………. เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
                           

 รายการการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
วันท่ี/เดือน/ปีที่ออกใบ วัน/เดือน/ปี ใบเสร็จรับเงนิ ลงลายมือช่ือ 

ที่ออกใบอนุญาต ที่หมดอายุ  เล่มที่   เลขที่     ว/ด/ป เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  

 
 

    

ค าเตือน     ต้องแสดงใบอนญุาตนีไ้ว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการ  


