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หลักการ 
 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
 
 
 

เหตุผล 
 

เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการ

ควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบลหัวรอใหมีความเปนปจจุบัน ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหกระทํา

ไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอ 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕58 

                   

  

โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอวาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพในเขตเทศบาลตําบลหัวรอ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๑3) พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เทศบาลตําบลหัวรอโดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหัวรอและผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอ เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕58” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลหัวรอเม่ือไดปดประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงาน

เทศบาลตําบลหัวรอแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

1. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหัวรอ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ    

พ.ศ. ๒๕41  

2. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหัวรอ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ    

พ.ศ. ๒๕41 (แกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2549) 

บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ให

ใชเทศบัญญัตินี้แทน 

  

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

                   

  

ขอ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 

“สถานท่ีประกอบกิจการ” หมายความวา สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ซ่ึงรับผิดชอบดําเนินการ

สถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ” หมายความวา กิจการท่ีมีกระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต 

กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว หรือกิจการเก่ียวกับการบริการ ท่ีกอใหเกิดมลพิษหรือสิ่งท่ีทําใหเกิดโรค ซ่ึงจะมีผลกระทบ

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอยูในบริเวณขางเคียงนั้น ไมวาจะเปนเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา ทางดิน ทาง

เสียง แสง ความรอน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุนละออง เขมา เถา เปนตน 

“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวาสภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งกอสรางข้ึน   

อยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเปนสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ  

ท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึง 

มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“การคา” หมายความวา การประกอบธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต หรือ

ใหบริการใด ๆ เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ” หมายความวา การประกอบกิจการท่ีใหการดูแลและสรางสุขภาพโดย

บริการหลักท่ีจัดไว ประกอบดวย การนวดเพ่ือสุขภาพ และการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริม ประกอบดวย 

เชน การอบเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การ

ใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทยทางเลือกอ่ืน ๆ หรือไมก็ได  ท้ังนี้ บริการท่ีจัดไวจะตองไมขัด

ตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทยและตองเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลหัวรอ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
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ขอ ๕ ใหกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้ เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตเทศบาล

ตําบลหัวรอ 

(5.๑) กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง 

5.1.1) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

5.1.2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือให

ประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือ

ทางออม หรือไมก็ตาม 

(5.2) กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

5.2.๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด 

5.2.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 

5.2.3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

5.2.๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 

5.2.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน

สัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

5.2.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวน

ใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

5.2.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 

(5.๓) กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย

ในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

5.3.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือ

ซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

5.3.๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา 

ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึง

กัน 

5.3.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน 

5.3.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว 

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

5.3.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

5.3.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 

เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

5.3.๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

5.3.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
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5.3.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

5.3.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนย

เทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

5.3.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

5.3.๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 

5.3.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

5.3.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู ขาว

หมาก น้ําตาลเมา 

5.3.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

5.3.๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 

5.3.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม 

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

5.3.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

5.3.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 

5.3.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 

5.3.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 

5.3.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

5.3.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

5.3.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

(5.๔) กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

5.4.๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 

5.4.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

5.4.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 

5.4.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 

5.4.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

(5.๕) กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 

5.5.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

5.5.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 

5.5.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุ แปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกัน 

5.5.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

5.5.๕) การผลิตยาสูบ 
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5.5.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 

5.5.๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

5.5.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

5.5.๙) การตาก สะสม ขนถาย ผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 

(5.๖) กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 

5.6.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร 

5.6.๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 5.๖.๑) 

5.6.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา 

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 5.๖.๑) 

5.6.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวน

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 5.๖.๑) 

5.6.๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 5.๖.๑) 

5.6.๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 

(5.๗) กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

5.7.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

5.7.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

5.7.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ หรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

5.7.๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย 

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

5.7.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 

5.7.๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 

5.7.๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 

5.7.๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ 

5.7.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต 

เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

(5.๘) กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ 

5.8.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

5.8.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

5.8.๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม 

หวาย ชานออย 

5.8.๔) การอบไม 

5.8.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 
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5.8.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 

5.8.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

5.8.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน 

(5.๙) กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 

5.9.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

5.9.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 

5.9.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 5.๙.๑) 

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

5.9.๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน 5.๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

5.9.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

5.9.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชาหรือกิจการอ่ืนใน

ทํานองเดียวกัน 

5.9.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

5.9.๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู

เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

5.9.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ

ใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 5.๙.๑) 

5.9.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกัน 

5.9.๑1) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

5.9.๑2) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

5.9.๑3) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 

5.9.๑4) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

5.9.๑5) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

5.9.๑6) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือ

สิ่งแวดลอม 

5.9.๑7) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

5.9.๑8) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

5.9.19) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 

5.9.๒0) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
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(5.๑๐) กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 

 5.10.๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 

 5.10.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 

 5.10.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

 5.10.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 

 5.10.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 

 5.10.๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 

 5.10.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 5.10.๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

(5.๑๑) กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 5.11.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 5.11.๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร 

 5.11.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 5.11.๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด หรอื

ยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 5.11.๒) 

 5.11.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 5.11.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

 5.11.๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 

 5.11.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

 5.11.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 5.11.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 

 5.11.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 5.11.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวน

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 5.๖.๕) 

(5.๑๒) กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ 

 5.12.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทําละลาย 

 5.12.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 

 5.12.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

 5.12.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 

 5.12.๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 5.๗.๑) 

5.12.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท 

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
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5.12.๗) การโม สะสม หรือบดชัน 

5.12.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

5.12.๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

5.12.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

5.12.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

5.12.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

5.12.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

5.12.๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไม

เพลิง 

5.12.๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 

5.12.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

5.12.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

(5.๑๓) กิจการอ่ืน ๆ 

 5.13.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 5.13.๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณ

ไฟฟา 

 5.13.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 5.13.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 

 5.13.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 

 5.13.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 5.13.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม 

 5.13.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

 5.13.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

 5.13.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

 5.13.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 

 5.13.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 

 5.13.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ 6. สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้  ตองปฏิบัติกฎหมายวาดวย       

การผังเมืองและกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขายเปนโรงงานหรือมีการ

ประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของดวย แลวแต

กรณี 
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หมวด ๒ 

สถานท่ีตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

                   

 

  ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 

สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ในกรณีท่ี

สถานประกอบ กิจการ ท่ี ไม เ ข าข า ย เป น โ ร ง งาน  สถานประกอบ กิจการนั้ น จะต อ ง มีสถาน ท่ีตั้ ง ตาม ท่ี 

เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของ

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอ

เหตุรําคาญดวย 

  ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความม่ันคง แข็งแรง เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตไดตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออก

ฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

  ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน ท่ีลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของ

วัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

  ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย รวมท้ัง

มีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถ่ินและตองดําเนินการให

ถูกตองตามเทศบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือ

มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอให

ถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

  ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร การปรุง

อาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามเทศบัญญัติวาดวยสถานจําหนายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหาร 

  ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน และ

ตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

  ขอ 14 ผูประกอบกิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเก่ียวดวยหลักสุขาภิบาล 

ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองรักษาความสะอาดของคอกสัตว ตัวสัตว จัดใหมีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อยางถูก 

หลักสุขาภิบาลอยางเหมาะสม 

(๒) ตองใหมีการฉีดวัคซีนแกสัตว ตามกําหนดของสัตวแตละประเภท 

(๓) ตองควบคุมไมใหเกิดโรคติดตอ 

(๔) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(5) ตองดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานท่ี และจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอและ

เหมาะสม 

(6) ตองจัดคอกหรือสถานท่ีเลี้ยงสัตวไมใหแออัด ทํากรงหรือกักกันสัตวใหแนนหนา 

  ขอ 15 ผูประกอบกิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเก่ียวดวยหลัก

สุขาภิบาล ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองรักษาความสะอาดและจัดใหมีการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(๒) ตองปองกันไมใหเกิดการระบาดของโรค 

(๓) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(4) ตองดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานท่ี และจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอและ

เหมาะสม 

(5) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

(6) ตองจัดเก็บสารเคมีใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัย 

(7) ตองควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ ใหเหมาะสมกับประเภท ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ หรือ 

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(8) กิจการท่ีมีเขมาควัน ตองจัดใหมีระบบดักจับเขมาควัน 

(9) ตองจัดใหมีการควบคุมเสียงดังจากเครื่องจักร อุปกรณไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชน 

(10) ตองจัดใหมีการควบคุมฝุนไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 
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ขอ ๑6 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่มจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดวยหลัก

สุขาภิบาล ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองจัดใหมีบอดักน้ํามัน และระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(๒) ตองควบคุมการผลิตอาหารใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและใชสารปรุงแตงท่ีไดรับอนุญาตจาก 

คณะกรรมการอาหารและยา 

(๓) หามใชสารฆาแมลงทา เคลือบอาหาร 

(๔) กิจการท่ีเปนเขมาควัน ตองจัดใหมีระบบดักจับเขมาควัน 

(๕) จัดใหมีระบบระบายอากาศอยางเพียงพอ 

(๖) ตองจัดใหมีการควบคุมเสียงดังจากเครื่องจักร อุปกรณไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชน 

  การประกอบกิจการ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน การผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน ตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๖) และตองควบคุมมิใหกาซพิษท่ีเกิดข้ึนจากการหมักหรือดองฟุง

กระจาย 

  การประกอบกิจการ การผลิต การแบง การบรรจุเอทิลแอลกอฮอล เบียร สุรา น้ําสม ตองปฏิบัติตาม

วรรคแรก (๑)-(๖) และตองควบคุมการเปนกรด-ดาง ของถังหมักสาสุรา 

การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งหรือน้ําแข็ง ตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๖) และตองควบคุม

ตรวจสอบแอมโมเนียมิใหรั่วในการประกอบกิจการ 

  ขอ ๑7 ผูประกอบกิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความ

สะอาด จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเก่ียวดวยหลักสุขาภิบาล ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองควบคุมการปนเปอน 

(๒) ตองจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอและเหมาะสม 

(๓) ตองควบคุมฝุนและเสียงดังไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

(๔) ตองควบคุมการผลิตใหถูกหลักสุขาภิบาล 

(๕) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(๖) ตองจัดใหมีการเก็บ การใช การรักษาวัตถุดิบใหถูกหลักสุขาภิบาล 

(๗) ตองควบคุมการใชสารเคมีไมใหเปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๘) ตองจัดใหมีการสวมอุปกรณ การปองกัน เชน หนากากปดจมูก 

  การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๘) และตอง

ควบคุมการปลอดเชื้อและการปนเปอน 

  การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ ตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๘) และตองจัดใหเปน

ระบบการผลิตระบบปด 
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  ขอ ๑8 ผูประกอบกิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเก่ียวดวยหลักสุขาภิบาล 

ดังตอไปนี้ 

(1) ตองจัดใหมีการระบายอากาศ โดยเฉพาะสวนท่ีมีการใชสารเคมีหรือบริเวณท่ีมีความรอนสูง ควรมี 

การระบายอากาศท่ีดี 

(2) ตองจัดใหมีสวัสดิการท่ีจําเปน เชน อางลางมือ หองน้ํา ครีมทาปองกัน เสื้อคลุมสวม เปนตน 

(3) ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง มีทางหนีไฟ 

(4) ตองจัดเก็บหรือกําจัดกากใหถูกหลักสุขาภิบาล 

(5) ตองจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ และน้ํามันหรือวัตถุดิบประเภทสารเคมีใหถูกสุขลักษณะไมเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

(6) ตองจัดใหมีการกําจัดขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(7) ตองควบคุมฝุน และเสียงดังไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

(8) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันสวนตัว เชน ท่ีอุดหู หนากาก ถุงมือ เปนตน 

(9) ตองควบคุมการสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด 

  การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช การผลิตยาสูบ การผลิต การสะสมปุย การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุท่ี

คลายคลึงดวยเครื่องจักร ตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๙) และตองติดปายคําเตือน “หามสูบบุหรี่” 

  การประกอบกิจการ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ตองปฏิบัติตามวรรคสอง และตองใชอุปกรณ

ไฟฟาเปนชนิดปองกันไฟ 

  การประกอบกิจการ การอัด การสกัด เอาน้ํามันจากพืช การประกอบกิจการ การลาง การอบ การรม 

การสะสมยางดิบ การประกอบกิจการผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน ดวยเครื่องจักร 

ตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๙) และตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

  ขอ ๑9 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับโลหะ หรือแร จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเก่ียวดวยหลักสุขาภิบาล 

ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองควบคุมเสียงดังไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) ตองจัดใหมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ตามความจําเปน และเหมาะสมกับงาน เชน  

ถุงมือ หนากาก รองเทาบูท เสื้อปองกันสารเคมี ท่ีอุดหู ฯลฯ 

(๓) ตองจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอและเหมาะสม 

(๔) ตองควบคุมฝุนมิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

(๕) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล ยกเวนการประกอบกิจการ การผลิตโลหะ 

เปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร การกลึง การเชื่อม การตี การดัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ดวยเครื่องจักร

หรือกาซ หรือไฟฟา 

(๖) ตองรักษาความสะอาด โดยเฉพาะพ้ืนอยาใหลื่นหรือมีน้ําขัง 
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การประกอบกิจการ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือโลหะอ่ืนๆ 

ตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๖) และตองควบคุมการเก็บ การใชวัตถุอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  ขอ 20 ผูประกอบกิจการ การตอ การประกอบ การเคาะ ปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม การ

ประกอบกิจการตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต 

เครื่องจักร หรือเครื่องกล การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องจักรกล ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย

และประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีการประกอบกิจการท่ีกอใหเกิดเสียงดัง จนเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ หรือเปน 

อันตรายตอสุขภาพ ตองจัดใหมีการควบคุมเสียงดัง โดยใชวัสดุซึมซับเสียง 

(2) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีจําเปนและเหมาะสมกับงาน เชน หนากาก ถุงมือ ท่ีอุดหู  

ท่ีปดปาก เปนตน 

(3) ตองจัดใหมีการระบายอากาศเฉพาะท่ี เพ่ือกําจัดไอระเหยจากงานเชื่อมโลหะ 

(4) ตองมีการควบคุมฝุน ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ ไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

(5) กิจการท่ีมีการฟุงกระจายของสารเคมีอันตราย ตองจัดใหมีการก้ัน หรือแยกหองเฉพาะ 

  ขอ 21 ผูประกอบกิจการลาง การอัดฉีดยานยนต การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ การปะ การ

เชื่อมยาง การอัดผาเบรก ผาคลัช ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองจัดใหมีการควบคุมเสียงดัง ไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันท่ีจําเปนและเหมาะสมกับงาน เชน หนากาก ถุงมือ เปนตน 

(๓) ตองควบคุมการใช การเก็บสารเคมีอันตราย อยางเหมาะสมไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของ 

ประชาชน 

(๔) ตองจัดใหมีการระบายอากาศเฉพาะท่ี 

  การประกอบกิจการลาง การอัดฉีดยานยนต การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ตองปฏิบัติตามวรรค

แรก (๑)-(๔) และตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  ขอ 22 การประกอบกิจการเก่ียวกับไม ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองจัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี อยางเพียงพอและเหมาะสม 

(๒) ตองจัดใหมีการควบคุมเสียงดัง ไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ หรือกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

(๓) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีจําเปนและเหมาะสม 

  การประกอบกิจการ การอบไม การผลิตกระดาษตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๓) และตองจัดใหมี

ระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

 การประกอบกิจการ การอบไม การประดิษฐสิ่งของเครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ การผลิต

กระดาษตองปฏิบัติตามวรรคแระ (๑)-(๓) และตองควบคุมการจัดเก็บ การใชสารเคมีอันตราย อยางเหมาะสมไม

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 
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 การประกอบกิจการผลิตไมขีดไฟ ตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๓) และตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง

อยางเพียงพอและมีแผนปองกันไฟและทางหนีไฟ และตองควบคุมการจัดเก็บการใชวัตถุดิบ ไมใหเกิดเพลิงไหม การ

ระเบิด 

ขอ 23 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับบริการ ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 (1) ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานเปนประจํา ยกเวน การประกอบกิจการหอพัก อาคาร

ชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม การประกอบ

กิจการสนามกอลฟ หรือสถานท่ีฝกซอมกอลฟ การประกอบกิจการ การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสง หรือเสียง

ประกอบ หรือการเลนอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน 

 (2) ตองควบคุมคุณภาพน้ําท่ีใชสําหรับอุปโภค บริโภค ใหไดมาตรฐานตามคุณภาพน้ําประปา 

                      (3) ตองจัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี        

           (4) ตองจัดใหมีแสงสวางท่ีเหมาะสม 

 (5) ตองจัดใหมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย ระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

 (6) ตองควบคุมตรวจสอบใหมีระบบไฟฟาท่ีปลอดภัย 

(7) ตองจัดใหมีหองน้ํา หองสวม ตามหลักสุขาภิบาล 

(8) ตองควบคุมสัตวและแมลงนําโรค 

(9) ตองจัดใหมีทางออกฉุกเฉิน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

  การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกันตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๙) 

และตองจัดใหมีเจาหนาท่ีชวยชีวิต เครื่องชวยชีวิต 

  การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๕) และตอง

ควบคุมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมกอใหเกิดมลพิษ 

  การประกอบกิจการอาบอบนวด การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร การ

ประกอบกิจการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย

หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ตองปฏิบัติตามวรรค

แรก (๑)-(๙) และตองควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม 

  ขอ 24 ผูประกอบกิจการ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยก่ี

กระตุก ตั้งแต ๖ ก่ีข้ึนไป การประกอบกิจการปนฝาย หรือนุน ดวยเครื่องจักร ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองจัดใหมีการระบายอากาศเฉพาะท่ี 

(๒) ตองจัดใหมีการทําความสะอาดบริเวณท่ัวๆไป เชน พ้ืนทางเดิน ผนัง เพดาน เปนระยะ สวน 

บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการฟุงกระจายของฝุน ฝาย นุน ตองทําความสะอาดและกําจัดฝุนดวยเครื่องดูดฝุน 

(๓) ตองจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอและเหมาะสม 

(๔) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหผูปฏิบัติงาน สวมใส เชน หนากากปองกันฝุน    

ท่ีอุดหู เปนตน 
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(๕) ตองติดปายคําเตือน “หามสูบบุหรี่” เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

(๖) ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงไวในบริเวณท่ีเห็นชัดเจน สะดวกตอการหยิบมาใช และตองอยูในสภาพ 

พรอมใชงานได 

  ขอ 25 ผูประกอบกิจการสะสม ปอ ปาน ฝาย หรือนุน การประกอบกิจการทอเสื่อ กระสอบ พรม 

หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร การประกอบกิจการเย็บผา ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆดวยเครื่องจักรการประกอบกิจการ 

การพิมพผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ การประกอบกิจการ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ตองปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองติดปายคําเตือน “หามสูบบุหรี่”เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

(๒) ตองจัดใหมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงไวในบริเวณท่ีเห็นชัดเจน สะดวกตอการหยิบใช และตองอยู 

ในสภาพท่ีจะใชงานได มีระบบเตือนภัย มีทางฉุกเฉิน ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๓) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ท่ีอุดหู หนากากปองกันฝุน เปนตน 

(๔) ตองจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอและเหมาะสม 

(๕) ตองจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอและเหมาะสม 

(๖) ตองจัดใหมีการควบคุมเสียงดังไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  ผูประกอบกิจการยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๖) และตองควบคุม

การใชสารเคมีท่ีใชฟอกยอม เชน หามใชสียอมผา เบนซีดีน และโครเมียม 

  ขอ ๒6 ผูประกอบกิจการ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง กรด ดาง สารออกซิไดส หรือสาร

ตัวทําละลาย ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองควบคุมการใช การจัดเก็บ สถานท่ีจัดเก็บสารเคมีตางๆ อยางเหมาะสม และไมกอใหเกิด 

อันตราย 

(๒) ตองจัดใหมีการบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(๓) ตองจัดใหมีการจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีจําเปนและเหมาะสม 

(๔) ตองจัดใหมีการวางแผนระงับอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิง ระบบเตือนภัย ทางหนีภัย 

(๕) ตองควบคุมระบบดูดอากาศ เชน ไอระเหยหรือฝุน 

 ขอ 27 ผูประกอบกิจการ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมการผลิต การสะสม การบรรจุใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(๒) ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง ระบบเตือนภัย ทางออกฉุกเฉิน 

(๓) ตองควบคุมการจัดเก็บถังกาซ เชน มีโซรัดตัวถังกันลมกลิ้ง  มี SAFTY VALVE ฯลฯ 

(๔) ตองจัดใหมีภาชนะบรรจุใหไดมาตรฐาน 

  ขอ ๒8 ผูประกอบกิจการ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตางๆ ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 

16 



(๑) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีจําเปนและเหมาะสม 

(๒) ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง ระบบเตือนภัย ทางออกฉุกเฉิน 

 ขอ ๒9 ผูประกอบกิจการ การผลิต การสะสม การขนสง ถานหิน ถานโคก ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองควบคุมฝุนไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) ตองควบคุมเสียงดัง ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 ขอ 30 ผูประกอบกิจการพนสี ยกเวนกิจการในขอ ๕.๗.๑) ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองจัดใหมีการก้ันแยกหองพนสีเฉพาะ 

(๒) ตองจัดใหมีการควบคุมการจัดเก็บวัสดุสารไวไฟแยกออก 

(๓) ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงไวในบริเวณท่ีเห็นชัดเจน สะดวกตอการหยิบใช และตองอยูในสภาพ 

ท่ีจะพรอมใชงาน 

(๔) ตองจัดใหมีการบําบัดน้ําเสีย 

(๕) ตองควบคุมฝุน ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรืออันตรายตอสุขภาพ 

(๖) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีจําเปนและเหมาะสม 

  ขอ 31 ผูประกอบกิจการผลิตสิ่งของเครื่องใชดวยหรือผลิตภัณฑดวยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุคลายคลึง ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอและเหมาะสม 

(๒) ตองจัดใหมีการระบายอากาศเฉพาะท่ี 

(๓) ตองควบคุมเสียงดังไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรืออันตราย 

(๔) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

 ขอ 32 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับ การโม การบดชัน ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองควบคุมฝุนละออง ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรืออันตรายตอสุขภาพ 

(๒) ตองควบคุมเสียงดัง ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรืออันตรายตอสุขภาพ 

 ขอ 33 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับ การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสีตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองควบคุมการใช การจัดเก็บตัวทําละลายใหปลอดภัย 

(๒) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(๓) ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง 

(๔) ตองควบคุมการกําจัดกากอุตสาหกรรมอยางถูกหลักวิชาการ 

  ขอ 34 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับ การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร ตองปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองควบคุมการฟุงกระจายของไอระเหย 

(๒) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย อยางถูกหลักสุขาภิบาล 
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ขอ 35 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับการเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

(๑) ตองจัดใหมีการระบายอากาศเฉพาะท่ี 

(๒) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  ขอ ๓6 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองจัดใหมีการระบายอากาศท่ัวไป 

(๒) ตองจัดใหมีการระบายอากาศเฉพาะท่ี 

 ขอ ๓7 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ตองควบคุมการใช การจัดเก็บ

สารเคมีโดยเฉพาะ สารเคมีท่ีมีผลตอปฏิกิริยาเรือนกระจกอยางเหมาะสม 

  ขอ ๓8 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับ การผลิต การสะสม การขนสง ดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง 

(๒) ตองควบคุมการผลิต การใช การสะสม ใหเกิดความปลอดภัย 

 ขอ ๓9 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับ การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอและเหมาะสม 

(๒) ตองควบคุมการใชการจัดเก็บสารเคมีใหเกิดความปลอดภัย 

(๓) ตองควบคุมฝุน ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนหรืออันตราย 

  ขอ 40 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิต การบรรจุ การสะสม ขนสง สารกําจัดศัตรูพืช และพาหะนํา

โรค ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปองกันการฟุงกระจายของกลิ่นโดยจัดใหมีการระบายอากาศเฉพาะท่ี 

(๒) ตองควบคุมการจัดเก็บ การใชสารเคมีใหเกิดความปลอดภัย 

(๓) ตองควบคุมใหมีระบบการกําจัดกากเหลือใชจากสารเคมี และภาชนะบรรจุอยางถูกตองและ 

เหมาะสม 

 ขอ 41 ผูประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองจัดใหมีการควบคุมการผลิต การใช การสะสม ใหเกิดความปลอดภัย 

(๒) ตองจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอและเหมาะสม 

  ขอ 42 ผูประกอบกิจการ ในขอ 5 (๕.๑๓) ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีจําเปน และเหมาะสม 

(๒) ตองจัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี 

(๓) ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงไวบริเวณท่ีเห็นชัดเจนอยางเพียงพอเหมาะสม สะดวกตอการหยิบมา 

ใช และอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานได 
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ผูประกอบกิจการ การผลิต การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส อุปกรณไฟฟา ตองปฏิบัติตามวรรคแรก  

(๑)-(๓) และตองจัดใหมีอุปกรณปองกันไฟฟาชอต ใหสวมใส รวมท้ังติดตั้งระบบไฟฟาท่ีตัดในกรณีลัดวงจร 

  ผูประกอบกิจการ การผลิตเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๓) และตอง

จัดใหมีการระบายอากาศ ปองกันเขมาควันฟุงกระจาย กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 

  ผูประกอบกิจการ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดแลว หรือเหลือใชตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๓) 

และตองควบคุมการจัดเก็บวัสดุ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย รวมท้ังกําจัดสัตวพาหะนําโรคเปนประจํา 

  ผูประกอบกิจการ โกดังสินคาตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๓) และตองควบคุมการจัดเก็บสารเคมี

อันตรายอยางเหมาะสม ไมหกรั่ว ฟุงกระจาย 

  ผูประกอบกิจการการลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวตองปฏิบัติตามวรรคแรก (๑)-(๓) และ

ตองจัดใหมีบอดักไขมัน และการบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล แตถาขวดภาชะ หรือบรรจุภัณฑ นั้นเปนภาชนะ

บรรจุสารเคมีตองใหมีบอกักเก็บดวย 

  ขอ 43 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจผอนผันผูขอรับใบอนุญาตใหงดเวนการปฏิบัติตามเง่ือนไข 

หลักเกณฑ ท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ได ท้ังนี้ การผอนผันตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพหรือสภาวะความ

เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

  ใหเทศบาลตําบลหัวรอมีอํานาจออกขอบังคับกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขเก่ียวกับสุขลักษณะเพ่ิมเติมได 

หมวด ๓  

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

                   

 

   ขอ 44 สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   ขอ 45 สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 

   (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการ

ฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของ

จํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   (๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของท่ีอาจ

กอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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หมวด ๔ 

การควบคุมของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

                   

   ขอ 46 สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความ

สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะตองดําเนินการ

ควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณ

ใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

                   

  ขอ  47 นับแตวันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ   หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  

๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแต  จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

  ขอ 48 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีเทศบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการ

ควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะท่ีเปนการคา จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอม

กับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ    

  (2) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานท่ีขออนุญาตประกอบกิจการคา (ถามี) 

  (4) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  ขอ 49 ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

  (1) ตองดูแลรักษาสถานท่ีตามเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไวใน หมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ ใหอยูใน

สภาวะอันดีอยูเสมอ และทําความสะอาด กวาดลางสถานท่ีประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน 

  (2) ตองประกอบกิจการนั้น ๆ ภายในเขตสถานท่ี และตามกําหนด เวลา ท่ีไดรับอนุญาต 

  (3) ตองดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช ในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดเรียบรอย 

  (4) ตองดูแลรักษาสถานท่ีอยาใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน ยุง หรือสัตวนําโรคอ่ืน ๆ 

  (5) ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือ เพ่ิมเติมสถานท่ี ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินกอน 

  (6) ตองปฏิบัติการทุกอยาง เพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนํา ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
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(7) ตองยินยอมใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือ เจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจา

พนักงานทองถ่ิน เขาตรวจสถานท่ี/สถานประกอบการ  เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้น ไดใน

เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตก หรือ ในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศ

บัญญัติ 

  (8) อ่ืน ๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลหัวรอ ประกาศกําหนด 

  ขอ 50 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความ

ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือ 

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด และ

แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต 

ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ

อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ 

  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจง

การขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลา

ไวแลวนั้น แลวแตกรณี 

   ขอ 51 ในการออกใบอนุญาตตามขอ 50 เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได 

   ขอ 52 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

  ขอ 53 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และให

ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลหัวรอ เทานั้น 

   การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

   การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวตามขอ 48 และขอ 49 โดยอนุโลม 

  ขอ 54 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศ

บัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ

กรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด    

ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการ

ดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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  ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง

ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน

ครบจํานวน 

  ขอ 55 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้   ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลหัวรอ 

  ขอ 56 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 

สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

  ขอ 57 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไว

ทายเทศบัญญัตินี้ 

   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ

พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา

ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

  ขอ 58 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ

เทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

  ขอ 59 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม ถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใน

ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความ

เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

  ขอ 60 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต

ทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ 

หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวา

ผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 
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  ขอ 60 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ขอ 61 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี

ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลหัวรอ      

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือทุกเรื่องก็ได 

  ขอ 62 ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือตามคําสั่ง

ของเจาพนักงานทองถ่ิน ใหมีความผิดตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

  ขอ 63 ใหนายกเทศมนตรีตําบลหัวรอ รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

บทเฉพาะกาล 

                   

 

  ขอ 64 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพกอนใชเทศบัญญัตินี้ ใหผูนั้นยังคง

ประกอบกิจการนั้นตอไปเสมือนเปนผูไดรับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ แตเม่ือใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุ และผูนั้นยังคง

ประกอบกิจการตอไป ผูนั้นตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้กอนดําเนินการ 

   

ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕8 

    

                         (ลงชื่อ)      นพคุณ  แถมพยัคฆ 

        (นายนพคุณ  แถมพยัคฆ) 

                 นายกเทศมนตรีตําบลหัวรอ 

  

        -เห็นชอบ 

          ลงชื่อ  ฐานุพงศ   เจริญสุรภิรมย 

              (นายฐานุพงศ   เจริญสุรภิรมย) 

     รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

               ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 

  
 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  การตอใบอนุญาต 
ในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
ฉบับละ 

(5.๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว       

 5.๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด       

        การเลี้ยงมา โค กระบือ       

            ก. มา โค กระบือ ไมเกิน ๑๐ ตัว ๓๐๐ -   

            ข. มา โค กระบือ ๑๑ - ๒๐ ตัว ๕๐๐ -   

            ค. มา โค กระบือ ๒๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -   

        การเลี้ยงสุกร       

            ก. สุกร ไมเกิน ๑๐ ตวั ๒๐๐ -   

            ข. สุกร ๑๑ - ๒๐ ตัว ๕๐๐ -   

            ค. สุกร ๒๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -   

        การเลี้ยงแพะ แกะ       

            ก. แพะ แกะ ไมเกิน ๑๐ ตัว ๒๐๐ -   

            ข. แพะ แกะ ๑๑ - ๒๐ ตัว ๓๐๐ -   

            ค. แพะ แกะ ๒๑ ตัวข้ึนไป ๔๐๐ -   

        การเลี้ยงสุนัข       

            ก. สุนัข ไมเกิน ๑๐ ตัว ๑๐๐ -   

            ข. สุนัข ๑๑ - ๒๐ ตัว ๓๐๐ -   

            ค. สุนัข ๒๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -   

        การเลี้ยงกระตาย       

            ก. กระตาย ไมเกิน ๑๐ ตัว ๒๐๐ -   

            ข. กระตาย ๑๑ - ๒๐ ตัว ๔๐๐ -   

            ค. กระตาย ๒๑ ตัวข้ึนไป   ๘๐๐ -   

        การเลี้ยงหนู       

            ก. หนู ไมเกิน ๑๐ ตัว ๑๐๐ -   

            ข. หน ู๑๑ - ๒๐ ตัว ๒๐๐ -   

            ค. หน ู๒๑ ตัวข้ึนไป ๔๐๐ -   

        

    

 



 

 ๒4  

ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
ฉบับละ 

        การเลี้ยง นก เปด ไก หาน       

            ก. นก เปด ไก หาน ตั้งแต 10 - 10๐ ตัว ๒๐๐ -   

            ข. นก เปด ไก หาน 100 - 5๐๐ ตัว ๕๐๐ -   

            ค. นก เปด ไก หาน 5๐๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -   

        การเลี้ยงจระเข       

            ก. จระเข ไมเกิน ๑๐ ตัว ๘๐๐ -   

            ข. จระเข ๑๑ - ๒๐ ตัว ๑,๕๐๐ -   

            ค. จระเข ๒๑ ตัวข้ึนไป ๒,๐๐๐ -   

        การเลี้ยงกบ, ปลา       

            ก. กบ ปลา ตั้งแต 200 - 5๐๐ ตัว ๑๐๐ -   

            ข. กบ ปลา 5๐๑ – ๒,0๐๐  ตัว ๓๐๐ -   

            ค. กบ ปลา ๒,0๐๑ ตัวข้ึนไป ๙๐๐ -   

        สัตวอ่ืน ๆ       

            ก. ไมเกิน ๑๐ ตัว ๕๐๐ -   

            ข. ๑๑ - ๒๐ ตัว ๑,๐๐๐ -   

            ค. ๒๑ ตัวข้ึนไป ๑,๕๐๐ -   

 5.๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้ ไม
วาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม 3,000 -    

(5.๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ      

5.๒.๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือ
ขายในตลาด      

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร 4๐๐ -  

         ข. โดยใชเครื่องจักร 8๐๐ -  

5.๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว ๑,๐๐๐ -  

5.๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ -  

5.๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว เอ็น หรือไขสัตว ๑,๕๐๐ -  

5.๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก 
เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืนๆ ของสัตวดวยการตมนึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ 
ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 1,5๐๐  -  
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5.๒.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ
อาหารสัตว     

         ก. ไมเกิน ๕๐๐ ก.ก. ๘๐๐ -   

         ข. เกินกวา ๕๐๐ ก.ก. ข้ึนไป ๑,๐๐๐ -   

5.๒.7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง ๑,๐๐๐ -   

(5.๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย
อาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน       

5.๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว 
ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ     

         ก. ไมเกิน ๕๐ ก.ก. หรือลิตร          ๕๐๐ -   

         ข. เกินกวา ๕๐ ก.ก. หรือลิตร ข้ึนไป ๑,๐๐๐ -   

5.๓.2) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา 
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง 
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน       

         ก. ไมเกิน ๕๐ ก.ก.  ๓๐๐ -   

         ข. เกินกวา ๕๐ ก.ก. ข้ึนไป ๕๐๐ -   

5.3.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือ
พืชอยางอ่ืน       

         ก. ไมเกิน 5๐ ก.ก. ๓๐๐ -   

         ข. เกินกวา 5๐ ก.ก. ข้ึนไป ๕๐๐ -  

5.3.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง 
ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด      

         ก. วันหนึ่งไมเกิน ๑๐๐ เขง หรือไมเกิน ๕๐๐ ตัว ๕๐๐ -  

         ข.  วันหนึ่งเกินกวา ๑๐๐ เขงหรือเกินกวา ๕๐๐ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  

5.3.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น      

         ก. ไมเกิน 5๐ ก.ก. 3๐๐ -  

         ข. เกินกวา 5๐ ก.ก. ข้ึนไป 5๐๐ -  

5.3.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู 
วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน      

         ก. ไมเกิน 5๐ ก.ก. 2๐๐ -  

         ข. เกินกวา 5๐ ก.ก. แตไมเกิน 100 ก.ก.ข้ึนไป 5๐๐ -  

          ค.เกินกวา 100 ก.ก.ข้ึนไป 1,๐๐๐ -  
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5.3.๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ี
คลายคลึงกัน       

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ -   

         ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,0๐๐ -   

5.3.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ       

         ก. โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ -   

         ข. โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -   

5.3.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว  ๕๐๐  -   
5.3.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม ๕๐๐ -   

5.3.๑๑) การผลิตไอศกรีม  500  -   

5.3.๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ  500 -    
5.3.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน 
ๆ 5๐๐ -   
5.3.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน 
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 1,000 -   

5.3.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ    

         ก. ไมเกิน 1,000 ลิตร  500 -  

         ข. เกินกวา 1,000 ลิตร แตไมเกิน 5,000 ลิตร  1,000 -  

         ค. เกินกวา 5,000 ลิตร ข้ึนไป 2,๐๐๐ -   

5.3.๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง       

         ก. ไมเกิน 1,000 ก.ก  500 -   

         ข. เกินกวา 1,000 ก.ก. แตไมเกิน 5,000 ก.ก.  1,000 -   

         ค. เกินกวา 5,000 ก.ก. ข้ึนไป 2,๐๐๐ -   
5.3.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช 
ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด    

         ก. ไมเกิน 1,000 ลิตร  ๑,๐๐๐ -   

         ข. เกินกวา 1,000 ลิตร แตไมเกิน 5,000 ลิตร  ๓,๐๐๐ -   

         ค. เกินกวา 5,000 ลิตร ข้ึนไป 5,๐๐๐ -   
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5.3.๑๘) การผลิต สะสม หรอืแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะ
อ่ืนใด     

         ก. ไมเกิน 100 ก.ก.  200 -  

         ข. เกินกวา 100 ก.ก. แตไมเกิน 500 ก.ก.  500 -  

         ค. เกินกวา 500 ก.ก. ข้ึนไป 1,๐๐๐ -  

5.3.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร       

         ก. ไมเกิน ๕๐ ก.ก. ๓๐๐ -   

         ข. เกินกวา 50 ก.ก. แตไมเกิน 100 ก.ก. ๕๐๐ -   

         ค. เกินกวา ๑๐0 ก.ก. ข้ึนไป ๑,๐๐๐ -   

5.3.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม       

         ก. ไมเกิน 50 ก.ก  200 -   
         ข. เกินกวา 50 ก.ก. แตไมเกิน 100 ก.ก.  500 -   
         ค. เกินกวา 100 ก.ก. ข้ึนไป 1,๐๐๐  -   

5.3.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 1,๐๐๐ -   

5.3.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 1,000 -   

5.3.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร     

         ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 15 แรงมา ๑,๐๐๐ -  

         ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน 15 แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  

5.3.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร     

         ก. ใชเครื่องจักร ไมเกิน 5 แรงมา 5๐๐ -   

         ข. ใชเครื่องจักร เกิน 5 แรงมา แตไมเกิน 15 แรงมา 1,๐๐๐ -   

         ค. ใชเครื่องจักร เกิน 15 แรงมาข้ึนไป 2,๐๐๐ -   
(5.๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง      
ผลิตภัณฑทําความสะอาด       
5.4.๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา  1,000  -  
5.4.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ัง
สบูท่ีใชกับรางกาย     

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  -  

         ข. โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  
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5.4.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี     

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ -   

         ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -   

5.4.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๑,๕๐๐ -   
5.4.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํา ยาทํา ความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความ
สะอาดตาง ๆ       

         ก. ไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ -   

         ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 15 แรงมา ๑,๐๐๐ -   

         ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน 15 แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ -   

(5.๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร       

5.5.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช       

         ก. ไมเกิน 100 ลิตร  3๐๐ -   

         ข. เกินกวา 100 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร  1,๐๐๐ -   

         ค. เกินกวา 500 ลิตร ข้ึนไป 2,๐๐๐   -   

5.5.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ     

          ก. ไมเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม  ๘๐๐ -    

          ข.  เกินกวา ๑,๒๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๒๐๐ -   

          ค. การสะสมเกินกวา ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป ๑,๕๐๐ -   
5.5.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสํา ปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปง
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน     

          ก. ไมเกิน 5๐๐ กิโลกรัม 5๐๐ -   

          ข. เกินกวา 5๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน 1,5๐๐ กิโลกรัม 1,000 -  

          ค. เกินกวา ๑,5๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป 2,000 -  

5.5.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม      

          ก. ไมเกิน 5๐๐ กิโลกรัม 5๐๐ -  

          ข. เกินกวา 5๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน 1,5๐๐ กิโลกรัม 1,000 -  

          ค. เกินกวา ๑,5๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป 2,000 -  
๕.๕.๕) การผลิตยาสูบ 
         ก. ไมใชเครื่องจักร 
         ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 15 แรงมา 

 
500 

๒,๐๐๐ 
- 
-  

         ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน 15 แรงมา ๕,๐๐๐  -  

    



29  

ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
ฉบับละ 

5.5.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช     

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ -   

         ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,๒๐๐ -   

5.5.๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย       

         ก. การสะสม     

            - มีพ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ -  

            - มีพ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ -  

         ข. การผลิต ๑,๕๐๐ -   

5.5.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 5๐๐ -   

5.5.๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด ๑,๕๐๐ -   

(5.๖) กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะ หรือแร       
5.6.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ 
ดวยโลหะหรือแร       

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ -   

         ข. โดยใชเครื่องจักร       

              ๑. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 5 แรงมา   ๔๐๐ -   

              ๒. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน 1๕ แรงมา ๘๐๐ -   

              ๓. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1๕ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ -   
5.6.๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)      

         ก. การประกอบกิจการดวยเตา ๑  เตา หรือแทน ถึง 5 เตา หรือแทน ๕๐๐ -  

         ข. การประกอบกิจการดวยเตา 5  เตา หรือแทน ถึง 10 เตา หรือแทน ๑,๐๐๐ -  

         ค. การประกอบกิจการดวยเตา 10 เตา หรือแทน ข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  
5.6.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือ
กาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)      

         ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 5 แรงมา ๕๐๐ -  

         ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน 1๕ แรงมา ๑,0๐๐ -  

         ค.เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1๕ แรงมา ข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  

    
 

 

 



30 

ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
ฉบับละ 

5.6.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ
อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) ๑,๒๐๐ -   
5.6.๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)       

         ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 5 แรงมา ๕๐๐ -   

         ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน 1๕ แรงมา ๘๐๐ -   

         ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1๕ แรงมา ข้ึนไป ๑,๕๐๐ -   

5.๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร ๒,๐๐๐ -   

(5.๗) กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล       

5.7.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต       

          ก. สถานท่ีประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ -   

          ข. สถานท่ีประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๕0 แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ -   

          ค. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป ๑,๒๐๐ -   

5.7.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  5,000 -    
5.7.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล                  

          ก. สถานท่ีประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 5๐๐ -   

          ข. สถานท่ีประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๕0 แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ -  

          ค. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป ๑,๒๐๐ -  
5.7.๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 2,๐๐๐ -  

5.7.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐ -  

5.7.๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 500 -  

5.7.๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ    

         ก. มีพ้ืนท่ี ไมเกิน 25 ต.ร.ม. ๒๐๐ -  

         ข. มีพ้ืนท่ีเกิน 25 ต.ร.ม. แตไมเกิน 50 ต.ร.ม 5๐๐ -  

         ค. มีพ้ืนท่ีเกิน 50 ต.ร.ม. แตไมเกิน 100 ต.ร.ม 1,0๐๐ -  

         ง. มีพ้ืนท่ีเกินกวา 100 ต.ร.ม. ข้ึนไป 2,๐๐๐ -  

5.7.๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ    

         ก. มีพ้ืนท่ี ไมเกิน 25 ต.ร.ม. 3๐๐ -  

         ข. มีพ้ืนท่ีเกิน 25 ต.ร.ม. แตไมเกิน 50 ต.ร.ม 5๐๐ -  

         ค. มีพ้ืนท่ีเกิน 50 ต.ร.ม. ข้ึนไป 1,0๐๐ -  
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5.7.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา    

         ก. มีพ้ืนท่ี ไมเกิน 50 ต.ร.ม. 500 -   
         ข. มีพ้ืนท่ีเกิน 50 ต.ร.ม. แตไมเกิน 100 ต.ร.ม 1,000 -   

         ค. มีพ้ืนท่ีเกิน 100 ต.ร.ม. ข้ึนไป 2,0๐๐ -   
(5.๘) กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

5.8.๑) การผลิตไมขีดไฟ 2,0๐๐ -   

5.8.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร     

            ก. การเลื่อย และซอยไม ท่ียังมิไดแปรรูปโดยใชเครื่องจักร      

                -  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 5 แรงมา ๘๐๐ -   

                -  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๕ แรงมา ข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  

            ข. การเลื่อย และซอยไม ท่ียังมิไดแปรรูปโดยไมใชเครื่องจักร ๘๐๐ -  

            ค. การเลื่อย และการซอย ไมแปรรูป     

                -  โดยไมใชเครื่องจักร ๘๐๐ -  

                -  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  

            ง. การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง ทําค้ิว และตัดไมดวยเครื่องจักร     

                -  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 5 แรงมา 5๐๐ -  

                -  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
5.8.๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือ
ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย      

            ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 5 แรงมา 5๐๐ -  

            ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน 1๕ แรงมา ๑,๐๐๐ -  

            ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1๕ แรงมา ข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  

5.8.๔) การอบไม ๒,๐๐๐ -  

5.8.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป ๑,๕๐๐ -  

5.8.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ      

            ก. สถานท่ีท่ีมีเครื่องจักรรวมแลวไมเกิน ๒ แรงมา ๘๐๐ -  

            ข. สถานท่ีท่ีมีเครื่องจักรรวมแลวเกินกวา ๒ แรง แตไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๒๐๐ -  

            ค. สถานท่ีท่ีมีเครื่องจักรรวมแลวเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๕๐๐ -  

5.8.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๑,๕๐๐ -  
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5.8.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน       

            ก. การเผาถาน ๕๐๐ -   

            ข. การสะสมถานเพ่ือสงขาย ไมเกิน ๒๐ กระสอบ ๓๐๐ -   

            ค. การสะสมถานเพ่ือสงขาย เกินกวา ๒๐ กระสอบ ข้ึนไป ๖๐๐ -   

(5.๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ       
5.9.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ๒,๐๐๐ -    

5.9.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 2,0๐๐ -  
5.9.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 500 -  
5.9.๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ
ใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 1,000 -  
5.9.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน    

         ก. มีหองพักต่ํากวา 2๐ หอง 500 -  

         ข. มีหองพักตั้งแต 2๐ - 50 หอง   ๑,0๐๐  -  

         ค. มีหองพักตั้งแต 50 หอง ข้ึนไป 3,0๐๐ -  
5.9.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชาหรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน    

         ก. มีหองใหเชาต่ํากวา ๑0 หอง 300 -  

         ข. มีหองพักตั้งแต ๑๑ - 3๐ หอง 800 -  

         ค. มีหองพักตั้งแต 30 หอง ข้ึนไป  1,5๐๐ -  

5.9.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,5๐๐ -  
 5.9.๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเธค คารา
โอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน      1,๐๐๐ -  
5.9.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวน
แตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) ๓,๐๐๐ -  
5.9.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน        ๔,๐๐๐ -  
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5.9.๑1) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย     

          ก. พ้ืนท่ีไมเกิน 25 ตารางเมตร 1,0๐๐ -   

          ข. พ้ืนท่ีเกินกวา 25 ตารางเมตรเปนตนไป 2,0๐๐ -   

5.9.๑2) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๒,๐๐๐ -   
5.9.๑3) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม    
         ก. การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง ๑,๐๐๐ -  
         ข. การประกอบกิจการตูเกมหรือเกมอ่ืน ๆ    
            -ไมเกิน 10 ตูหรือเครื่อง ๓๐๐ -  
            -เกิน 10 ตูหรือเครื่อง แตไมเกิน 20 ตูหรือเครื่อง ๕๐๐ -  
            -เกิน 20 ตูหรือเครื่อง ข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
5.9.๑4) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร      
           ก. ไมเกิน 10 เครื่อง 2๐๐ -  
           ข. เกิน 10 เครื่อง แตไมเกิน 20 เครื่อง 3๐๐ -  
            ค. เกิน 20 เครื่อง ข้ึนไป 5๐๐ -   
5.9.๑5) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๕,๐๐๐ -  
5.9.๑6) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม  1,000  -  
5.9.๑7) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 500  -  
5.9.๑8) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 500 -  
5.9.19) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 500 -  
5.9.๒0) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตวชั่วคราว 500 -  
(5.๑๐) กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ    
5.10.๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก    
         ก. การทอผาดวยก่ีกระตุก 1 - 50 ก่ี 5๐๐ -  
         ข. การทอผาดวยก่ีกระตุกเกินกวา 50 ก่ี ข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
         ค. การปนดาย การกรอดาย การทอดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  
5.10.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห ๑,๕๐๐ -  
5.10.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  
5.10.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๑,๘๐๐ -  
5.10.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร    
         ก. ไมเกิน 5 เครื่อง 2๐๐ -  
         ข. เกินกวา ๕ เครื่อง ข้ึนไป 5๐๐ -  
5.10.๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ ๑,๐๐๐ -  
5.10.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร    
         ก. ไมเกิน 5 เครื่อง 2๐๐  -  
         ข. ตั้งแต 5 - 10 เครื่อง 5๐๐ -  
         ค. ตั้งแต 10 เครื่อง ข้ึนไป 1,๐๐๐ -  
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5.10.๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ       

         ก. การรับจางท่ัวไป 3๐๐ -   

         ข. โรงงาน ยอม กัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๑,๕๐๐ -   
(5.๑๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

5.11.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา       

         ก. ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ -   

         ข. ใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -   

5.11.๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร     

         ก. สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ -   

         ข. สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป ๒,๐๐๐ -   
5.11.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง    

         ก. ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

         ข. ใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  
5.11.๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด 
โม บด หรือยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)     

          ก. มีพ้ืนท่ีไมเกิน 2๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ -  

          ข. มีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 5๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ -  

           ค. มีพ้ืนท่ีเกินกวา 500 ตารางเมตร ข้ึนไป ๕,๐๐๐ -  

5.11.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๕๐๐ -  

5.11.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ ๑,๐๐๐ -  

5.11.๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน ๒,๐๐๐ -  

5.11.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม      

         ก. มีพ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ -  

         ข. มีพ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ -  

         ค. มีพ้ืนท่ีเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป ๑,๕๐๐ -  

5.11.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ -  

5.11.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย ๑,๕๐๐ -  

5.11.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๕๐๐ -  

5.11.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุ
อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕) ๑,๐๐๐ -  
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(5.๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมี
ตางๆ    
5.12.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทํา
ละลาย ๒,๐๐๐ -  

5.12.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ    

         ก. น้ําหนักไมเกิน 500 กิโลกรัม ๕๐๐ -  

         ข. น้ําหนักเกิน 500 กิโลกรัม แตไมเกิน 1,000 กิโลกรัม ๑,0๐๐ -  

         ค. น้ําหนักเกินกวา 1,000 กิโลกรัม ข้ึนไป 5,0๐๐ -  

5.12.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม    

         ก. ปริมาณไมเกิน 200 ลิตร ๕๐๐ -  

         ข. ปริมาณเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 1,000 ลิตร ๑,0๐๐ -  

         ค. ปริมาณเกินกวา 1,000 ลิตร ข้ึนไป 5,0๐๐ -  

5.12.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก ๓,๐๐๐ -  

5.12.๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑) ๑,๐๐๐ -  
5.12.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  

         ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

5.12.๗) การโม สะสม หรือบดชัน    

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

         ข. โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  

5.12.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี     

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  

         ข. โดยใชเครื่องจักร ไมเกิน ๑๕ แรงมา ๑,๐๐๐ -  

         ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๑๕ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  

5.12.๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร    

         ก. การลาง 5๐๐ -  

         ข. การผลิต ๑,๕๐๐ -  
5.12.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง    

         ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  

         ข. โดยใชเครื่องจักร ไมเกิน ๑๕ แรงมา ๑,๐๐๐ -  

         ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๑๕ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  
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5.12.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ -   

5.12.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐ -   

5.12.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง ๒,๐๐๐ -   
5.12.๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน
การผลิตดอกไมเพลิง    

         ก. การผลิต ๒,๐๐๐ -   

         ข. สะสม ขนสง ๕๐๐ -   

5.12.๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา ๒,๐๐๐ -  

5.12.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค    

         ก. การผลิต บรรจุ ๒,๐๐๐ -  

         ข. สะสม ขนสง ๕๐๐ -  

5.12.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ๑,๐๐๐ -  

(5.๑๓) กิจการอ่ืน ๆ     

5.13.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร     

          ก. สถานท่ีท่ีมีเครื่องจักรรวมกันไมเกิน 5 แรงมา ๖๐๐ -  

          ข. สถานท่ีท่ีมีเครื่องจักรรวมแลวเกินกวา 5 แรงมา ข้ึนไป ๑,๕๐๐ -  
5.13.๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรืออุปกรณไฟฟา     

         ก. มีพ้ืนท่ี ไมเกิน 25 ตารางเมตร ๓๐๐ -  

         ข. มีพ้ืนท่ีเกินกวา ๒5 ตารางเมตร ข้ึนไป 6๐๐ -  

5.13.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

         ก. ไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ -  

         ข. ใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

5.13.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร     

         ก. ไมเกิน ๒ เครื่อง ๕๐๐ -  

         ข. ตั้งแต ๓ - ๕ เครื่อง ๑,๒๐๐ -  

         ค. ตั้งแต ๖ เครื่อง ข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  

5.๑๓.5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช     

         ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ -  

         ข. พ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป ๓,๐๐๐ -  
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ระเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
ฉบับละ 

5.13.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา    

         ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ -  

         ข. พ้ืนท่ีตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ -  

         ค. พ้ืนท่ีตั้งแต ๖๐๐ ตารางเมตร ข้ึนป ๑,๕๐๐ -  
5.13.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปร
สภาพเปนผลิตภัณฑใหม ๑,๐๐๐ -  

5.13.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๘๐๐ -  

5.13.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๑,๐๐๐ -  

5.13.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

5.13.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 500 -  

5.13.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 5๐๐ -  

5.13.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล    

         ก. ปริมาณไมเกิน 200 ลิตร 1๐๐ -  

         ข. ปริมาณเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 1,000 ลิตร 5,๐๐ -  

         ค. ปริมาณเกินกวา 1,000 ลิตร ข้ึนไป 1,0๐๐ -  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบขอรับ / ขอตอใบอนุญาต 

เขียนท่ี.......................................................................... 

   วันท่ี..........เดือน................พ.ศ.......................

ขาพเจา.....................................................อายุ..........ป สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี............................. 

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย................................ถนน..................................แขวง/ตําบล..................................................... 

เขต/อําเภอ......................................................เทศบาล/อบต........................................................................................ 

จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 

              ขอยื่นขอ               รับใบอนุญาต               ขอตอใบอนุญาต 

 ประกอบกิจการ 

   (     ) สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหารประเภท............................................................................... 

                    โดยมีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ....................................................ตารางเมตร 

   (    ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท............................................................................................ 

          มีคนงาน................คน ใชเครื่องจักรขนาด.................แรงมา 

   (    ) กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย........................................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 

   (    ) กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท...................................................... 

           ณ บริเวณ...........................................................โดยวิธีการ................................................................ 

           ............................................................................................................................................................ 

   (    ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท 

                      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี...................................................................................... 

                      กําจัดสิ่งปฏิกูลโดยระบบกําจัดอยูท่ี...................................................................................... 

                      เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดอยูท่ี.................................................................................. 

                      กําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดอยูท่ี..................................................................................... 

ตอเทศบาลหัวรอ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารดวย ดังนี้ 

 ๑) สําเนาบัตรประจําตัว.................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

   ๓.๑................................................................................................................................................................ 

   ๓.๒................................................................................................................................................................ 

 ๔)......................................................................................................................................................................

 ๕) ...................................................................................................................................................................... 

 

 



แผนผงัแสดงสถานทีต่ั้งประกอบกจิการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

   

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ    

  

(ลงชื่อ).....................................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

         (...................................................................) 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้....................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 (    ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ..................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

                                                     (ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

                                                            (.............................................) 

                                                   ตําแหนง..............................................วันท่ี......./........./.......... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
           (    ) อนุญาตใหประกอบการได 
           (    ) ไมอนุญาตใหประกอบการ 
                                     (ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                   (.............................................) 
                           ตําแหนง..............................................วนัท่ี......./........./.......... 

 

 



ตราครุฑ 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุภาพ 

เลมท่ี............../เลขท่ี........../.................. 

 อนุญาตให................................................................สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี.................................. 

หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................แขวง/ตาํบล..................................... 

เขต/อําเภอ......................................จังหวัด........................................โทรศัพท............................................................. 

 ขอ ๑) ประกอบกิจการประเภท.............................................................โดยใชชื่อสถานประกอบการชื่อวา

.........................................ตั้งอยูเลขท่ี............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................... 

แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ........................จังหวัด.........................................โทรศัพท.............................

โทรสาร..............................มีพ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร  

ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต...........................................บาท (............................................................) 

ใบเสร็จเลมท่ี......................เลขท่ี............... ลงวันท่ี............../....................../................ 

 ขอ ๒) ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัติ 

 ขอ ๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้ 

  ๓.๑.................................................................................................................................................... 

  ๓.๒.................................................................................................................................................... 

  ๓.๓.................................................................................................................................................... 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี...........เดือน....................พ.ศ............................ 

    ออกให ณ วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ.......................... 

     ลงชื่อ........................................................... 

          (..........................................................) เจาพนักงานทองถ่ิน 

          ตําแหนง...................................................... 

 

รายการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      

 

คําเตือน ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

แบบ อ ๑ 


	หลักการ
	เหตุผล

	สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล

