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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

อาศัยอํานาจความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน

และนายอําเภอเมืองราชบุรี  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  เร่ือง  กิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินตั้งแต่วันถัดจาก

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

  (๑) ข้อบังคับตําบล  เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

  (๒) ข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล  เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญตัินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่าสถานที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน”  หมายความว่า  การประกอบ

กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน  ๖  ปี 

  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เ รียกชื่ออย่างอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจกรรม 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน   

  (๑) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 

   (๑.๑) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

   (๑.๒) การประกอบการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือบริการในทางตรง  

หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
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  (๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

  (๒.๑) การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือขาย

ในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 

  (๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

  (๒.๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 

  (๒.๕) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

  (๒.๖) การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

  (๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 

  (๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหารการเร่

ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไต

ปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  หรือ

พืชอย่างอื่นยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  

นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใดยกเว้นในสถานท่ี

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้นยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 



 หน้า   ๑๕๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

  (๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  

วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

  (๓.๗) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่

คล้ายคลึงกัน 

  (๓.๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 

  (๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 

  (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

  (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

  (๓.๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

  (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

  (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

น้ําส้มสายชู  ขา้วหมาก  น้ําตาลเมา 

  (๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 

  (๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ใน

สถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 

  (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก  

ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใดยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 

  (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

  (๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

  (๓.๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็นยกเว้น

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 

  (๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
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 (๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
  (๔.๑) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
  (๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง  รวมทั้งสบู่

ที่ใช้กับร่างกาย 
  (๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
  (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
  (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ    
 (๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
  (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
  (๕.๒) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
  (๕.๓) การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืชหรือแป้งอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
  (๕.๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
  (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
  (๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
  (๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
  (๕.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
  (๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 
 (๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
  (๖.๑) การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ด้วย

โลหะหรือแร่ 
  (๖.๒) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑) 
  (๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือ

ก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  (๖.๑) 
  (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
  (๖.๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑) 
  (๖.๖) การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 
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 (๗) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

  (๗.๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

  (๗.๒) การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 

  (๗.๓) การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับ

อากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 

  (๗.๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล

ดังกล่าวด้วย 

  (๗.๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉดียานยนต์ 

  (๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี 

  (๗.๗) การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

  (๗.๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

  (๗.๙) การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน

ยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกลเก่า 

 (๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 

  (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 

  (๘.๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 

  (๘.๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์

จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 

  (๘.๔) การอบไม้ 

  (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 

  (๘.๖) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 

  (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 

  (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
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 (๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 

  (๙.๑) การประกอบกิจการสปา เพื่ อสุ ขภาพ   เ ว้ นแต่ เ ป็นการ ให้บ ริการ 

ในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

  (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาต

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

  (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

  (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก

ชั่วคราว  สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่าหรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (๙.๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น   

หรือการเล่นอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 

 (๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
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   (๙.๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิ บัติการทางการแพทย์   การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 

   (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

   (๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

   (๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

   (๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตว์ชั่วคราว 

 (๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 

   (๑๐.๑) การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 

   (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 

   (๑๐.๓) การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 

   (๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 

   (๑๐.๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 

   (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ   

   (๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 

   (๑๐.๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 

 (๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

   (๑๑.๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร 

   (๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๑.๔) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  

โม่  บดหรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  ดิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๑.๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

   (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
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   (๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

  (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 

  (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

  (๑๑.๑๒) การล้าง  การขัด  ด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุ

อื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

 (๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ   

   (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 

   (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

   (๑๒.๔) การผลติ  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 

   (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖) การผลิตสิ่ งของเค ร่ืองใช้ห รือผลิต ภัณฑ์ด้วยยางเทียม   พลาสติก  

เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัสดุที่คล้ายคลึง 

   (๑๒.๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘) การผลิตสหีรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

  (๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

  (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 

  (๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตดอกไม้เพลิง 

  (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

  (๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
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 (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

  (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 

  (๑๓.๒) การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

  (๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 

  (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

  (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

  (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปร

สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

  (๑๓.๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นส ี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

  (๑๓.๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

  (๑๓.๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 

  (๑๓.๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค 

  (๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

  (๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

ทั้งนี้  ในกรณีสถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้ง 

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ

และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย 
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ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

   บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

  (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  (๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่ กําหนดในกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่ เ ก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๙ การดูแลสุขภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

  (๑) สถานที่นั้นต้องตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําเสียไปให้พ้นจากที่นั่นโดยสะดวก 

  (๒) ต้องทํารางระบายน้ําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อซึ่งรับน้ําเสียด้วยวัตถุถาวร

ที่มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่ร่ัว  น้ําไหลได้สะดวก   

  (๓) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางสาธารณะหรือแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 

  (๔) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานท่ีใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร 

เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึมร่ัวหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสียให้ถูกต้อง 

ตามหลักสุขาภิบาล  หรือต้องมีบ่อดักไขมัน  (Grease  Trap)  เคร่ืองป้องกันกลิ่น  ไอ  เสียง  ความสะเทือน  

ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  ควัน  มูล  หรือสิ่งอื่นใดซึ่งอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  ผู้ประกอบกิจการนั้น

ต้องปฏิบัติให้เป็นตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๕) ต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัยของสัตว์นําโรค 

  (๖) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ   โดยเฉพาะกิจการที่เก่ียวกับการผลิตอาหาร 

  (๗) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
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  (๘) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)   
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และหรือกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และต้องมีปริมาณเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น 

  (๙) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องสร้างให้ได้สุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) สถานที่ เ ก่ียวกับการตากผ้าหรือผึ่ งสินค้าต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่ งสินค้า 
ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญ  และตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๑) ปฏิบัติอื่นใดภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  และต้องถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อสุขภาพ  
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรบัและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
  (๒) ในกรณีที่ มีการกําจัดเองต้องได้ รับการเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๔ สถานที่ประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
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ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานที่ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย

หกเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ

ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน

และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๑๘ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้ผลบังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ

ตามที่ต้องการมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้ได้รับอนุญาต

ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้  โดยทั่วไปในบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําเนาสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้อมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า

จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๔) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินกําหนด 
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ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ีต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
อันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารองรับสิ่งโสโครกได้อย่างเหมาะสม 
ตามคําแนะนําของสาธารณสุข   

  (๒) ต้องจัดทํารางระบายนํ้า  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบ  ไม่ซึมไม่ร่ัว
ระบายน้ําได้สะดวก 

  (๓) การระบายน้ํ าต้องไม่ให้ เ ป็นที่ เดือดร้อนแก่ผู้ ใช้น้ํ าในทางสาธารณะหรือ 
ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 

  (๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๕) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร  

เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึม  ร่ัวไหลหรือขังอยู่  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดนํ้าโสโครก  
ไขมัน  ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเคร่ืองระบายน้ํา  เคร่ืองป้องกันกลิ่น  ไอเสีย  ความสะเทือน   
ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียงข้อบัญญัติดังกล่าว   
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็น 
ที่อยู่อาศัยของสัตว์นําโรค 

  (๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 
  (๘) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจํานวนเพียงพอ 
  (๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น

และต้องตั้งอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์  ที่ขัง  และปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ 
  (๑๑) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 
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ข้อ ๒๑ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติครบถ้วน 
ตามความในข้อ  ๒๐  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   
ก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินกําหนด 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าจะสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไข  ที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ  ๕  จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ   ภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต  วัน  เวลา  ที่ได้รับอนุญาต 
  (๒) ต้องรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ 

ที่สะอาดและปลอดภัย  พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  (๓) ต้องรักษาสภาพแวดล้อม  สถานที่ประกอบกิจการทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่สะอาด

และปลอดภัย  ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน  ยุง  สัตว์พาหนะนําโรคติดต่อ  และมีการป้องกัน 
และกําจัดแมลงและสัตว์พาหนะนําโรคอื่น ๆ 



 หน้า   ๑๖๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

  (๔) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย  และระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้น  

มีบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย   

  (๕) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

  (๖) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่เป็น  “อาหาร” 

  (๗) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะทําการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือ

เพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

  (๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เข้าตรวจสอบ  สถานที่  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบการค้าตามกฎหมาย  ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น 

ถึงพระอาทติย์ตกเมื่อได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียงเขตอํานาจ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินเท่านั้น 

  การขอต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

  การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  เง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  ด้วย 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่ เ ป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือ 

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวน

ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น  ก่อนถึงกําหนด 

การเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียม

ติดต่อกันเกินกว่าสองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้

เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 



 หน้า   ๑๖๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ ๒๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตย่ืน

คําขอใบรับแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไว้ 

  การขอใบรับแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสุญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือข้อบัญญัติ  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบังคับนี้  



 หน้า   ๑๖๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 

ตามข้อบังคับนี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๒ คําสั่ งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ 

ผู้ รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้ รับใบอนุญาตหรือผู้ รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว   

ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลา 

ที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่งนั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๓๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ที่ได้ออกก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัติให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุวัฒน์  อมรธีระกุล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 



บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ทา้ยข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 
เรื่อง กิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

เลขที ่ ประเภทการคา้ ค่าธรรมเนียม 
บาท สตางค์

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
(๑) การเลี้ยงสตัว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
  (๑.๑) การเลีย้งสัตว์บก 
ก.การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
 ๑) รวมกันเกิน ๕ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ตัว 
 ๒) รวมกันต้ังแต่ ๒๐ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔๐ตัว 
 ๓) รวมกันต้ังแต่ ๔๐ตัวขึ้นไป 
ข.การเลี้ยงสุกร 
 ๑) ต้ังแต่ ๖ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ตัว 
 ๒) ต้ังแต่ ๒๑ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔๐ตัว 
 ๓) ต้ังแต่ ๔๑ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ตัว 
 ๔) ต้ังแต่ ๑๐๑ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ตัว 
 ๕) ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ตัว 
 ๖) ต้ังแต่ ๕,๐๐๑ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ตัว 
 ๗) ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ตัวขึ้นไป 
ค.การเลี้ยงแพะ  แกะ  กวาง 
 ๑) ต้ังแต่ ๖ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ตัว 
 ๒) ต้ังแต่ ๒๑ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ตัว 
 ๓) ต้ังแต่ ๔๑ตัวขึ้นไป 
  (๑.๒) การเลีย้งสัตว์ปีก 
การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นก 
 ๑) ต้ังแต่ ๕๑ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ตัว 
 ๒) ต้ังแต่ ๑๐๑ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐๐ตัว 
 ๓) ต้ังแต่ ๕๐๑ตัวขึ้นไป 
  (๑.๓) การเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
การเลี้ยงปลา กุ้ง 
 ๑) ขนาดพ้ืนทีบ่่อมากกว่า ๑๐๐ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ตารางเมตร 
 ๒) ขนาดพ้ืนทีบ่่อมากกว่า ๕๐๐ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
 ๓) ขนาดพ้ืนทีบ่่อมากกว่า ๕,๐๐๐ตารางเมตรขึ้นไป 
          การเลีย้งกบ 
 ๑) ขนาดพ้ืนทีบ่่อมากกว่า ๑๐๐ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ตารางเมตร 
 ๒) ขนาดพ้ืนทีบ่่อมากกว่า ๕๐๐ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ตารางเมตร 
 ๓) ขนาดพ้ืนทีม่ากกว่า ๕,๐๐๐ตารางเมตรขึ้นไป

 
 
 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐

 



-๒- 

เลขที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
บาท สตางค์ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๑.๔) การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน 
              ๑) ขนาดพ้ืนที่บ่อมากกว่า ๒๕ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ตารางเมตร 
              ๒) ขนาดพ้ืนที่บ่อมากกว่า ๑๐๐ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ตารางเมตร 
              ๓) ขนาดพ้ืนที่บ่อมากกว่า ๕๐๐ขึ้นไป 
(๒) การเลี้ยงสตัว์เพ่ือรีดเอานํ้านม 
             (๒.๑) ต้ังแต่๖ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ตัว 
             (๒.๒) ต้ังแต่๒๐ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔๐ตัว 
             (๒.๓) ต้ังแต่๔๑ตัวขึ้นไป  
(๓) การประกอบการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมีลักษณะทาํนองเดียวกัน 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลติภัณฑ์ 
(๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
      (๑.๑) การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ 
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
- โดยใช้เครื่องจักร 
      (๑.๒) การฆ่าโค กระบือ สุกร แพะ แกะ กวาง 
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
- โดยใช้เครื่องจักร 
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
-  ก.การฟอกหนังสัตว์ 
-  ข.การฟอกขนสัตว์ 
-  ค.การสะสมหนังสัตว์ 
-  ง.การสะสมหนังสัตว์ชนิดแผ่นที่ฟอกแล้ว 
 -ไม่เกิน ๑๐๐กิโลกรัม 
-มากกว่า ๑๐๐กิโลกรัมขึ้นไป 
              จ.การสะสมขนสตัว์ที่มิได้ฟอก 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรอืช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรปู 
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
(๕) การผลิตสิง่ของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลอืก กระดอง กระดูก เขา หนัง 
ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ ด้วยการต้ม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ  
ซึ่งมิใช่เพ่ืออาหาร 
    (๕.๑)การเผาเปลือกหอย 
    (๕.๒) การผลิตของใช้ด้วยกระดูก กระดองสัตว์ เขาสัตว์ ขนสัตว์ 
  - โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  - โดยใช้เครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 
 
 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 
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๕๐๐ 
 

๓๐๐ 
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๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช 
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบอาหารสัตว์ 
     (๖.๑) การสะสมอาหารสตัว์ ไม่เกิน ๕๐๐กิโลกรัม 
     (๖.๒) การสะสมอาหารสตัว์มากกว่า ๕๐๑กิโลกรัมขึ้นไป 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง 
     (๗.๑) การสะสมครั่ง 
     (๗.๒) การล้างคร่ัง 
กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม นํ้าด่ืม ยกเว้นสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ
ขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี๊ยวซีอ๊ิว นํ้าจิ้ม
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
     (๑.๑) การผลิตน้ําพริกแกง 
     (๑.๒) การผลิตนํ้าพริกปรุงรส 
     (๑.๓) เต้าเจี๊ยว 
     (๑.๔) ซีอ๊ิว 
     (๑.๕) นํ้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า  
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ นํ้าปลา หอยดอง นํ้าเคย นํ้าบูดู  
ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกันยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๒.๑) ปลาร้า 
   (๒.๒) ปลาเจ่ากุ้งเจ่า 
   (๒.๓) ปลาส้ม 
   (๒.๔) ปลาจ่อม 
    (๒.๕) แหนม หรือหม่ํา หรือไส้กรอก 
   (๒.๖) กะปิ 
  (๒.๗) นํ้าปลา 
  (๒.๘) หอยดอง 
    (๒.๙) นํ้าเคย 
    (๒.๑๐) นํ้าบูดู 
    (๒.๑๑) ไตปลา 
(๓) การผลิต สะสม หรือบรรจุ อาหารหมัก ดอง แซ่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด น่ึง ต้ม ตุ๋น 
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    กรณีการเคี่ยวนํ้าตาล 
    (๔.๑) เตาเคี่ยวตาล ๒เตา 
 (๔.๒) เตาเคี่ยวตาล ๓เตา 

 
 

๕๐๐ 
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๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
๓๐๐



-๔- 

เลขที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
บาท สตางค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (๔.๓) เตาเคี่ยวตาล ๔เตา 
  (๔.๔) เตาเคี่ยวตาลต้ังแต่ ๕เตาขึ้นไป 
(๔.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ินยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
-โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒แรงม้า  
-โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๒แรงม้าขึ้นไป 
(๔ .๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้  
วุ้นเส้นเก้ียมอ๋ี เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
ก.เส้นหมี่ 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
ข.เส้นก๋วยเต๋ียว 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
ค.ขนมจีน 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
ง.เต้าฮวย เต้าหู้เก้ียมอ๋ี วุ้นเส้น 
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอ่ืนๆ 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้านม หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
-การผลิตนมข้น 
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์ 
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
  -โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  -โดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑) การผลิตไอศกรีมยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  -โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ นํ้าส้มสายชู  
ข้าวหมาก นํ้าตาลเมา 

๔๐๐
๕๐๐ 
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(๑๕) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ 
ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน 
-ใช้เครื่องทําความเย็นไม่เกิน ๕แรงม้า 
-ใช้เครื่องทําความเย็นเกิน ๕แรงม้าแต่ไม่เกิน ๒๐แรงม้า 
-ใช้เครื่องทําความเย็นต้ังแต่ ๒๑แรงม้าขึ้นไป 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าจากพืชผัก ผลไม้ 
เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใดยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ภายในครัวเรือน 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเช่ือม 
(๒๐.๑)นํ้าตาลชนิดอ่ืนๆ 
(๒๐.๒)นํ้าตาลทราย 
(๒๑) การผลิต สะสม หรือการบรรจุแบะแซ 
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน 
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
การเก็บ การถนอมอาหารโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕แรงม้าขึ้นไป  
กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
(๑.๑)การผลิต การบรรจุยารักษาโรค ยารักษาสัตว์ 
     -โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
     -โดยใช้เครื่องจักร 
(๑.๒)การโม่ บดยาด้วยเครื่องจักร 
      -เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒แรงม้า 
      -เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      -เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๕แรงม้าขึ้นไป 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้ง 
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
(๒.๑)โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๒.๒)โดยใช้เครื่องจักร 
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๖ 
 
 
 
 

 

(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ 
กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู  แป้งจากพืชหรือแป้งอ่ืนๆ  
ในทํานองเดียวกัน 
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
-โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๕แรงม้า 
-โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๑๕แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐แรงม้า 
-โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๔๑แรงม้าขึ้นไป 
(๕) การผลิตยาสูบ 
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
- โดยใช้เครื่องจักร 
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
(๗.๑)การทําปุ๋ย 
(๗.๒)การสะสมปุ๋ย 
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
      - การทําใยมะพร้าว หรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรอืเคร่ืองใช้ต่างๆ ด้วยโลหะ  
หรือแร่ 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒แรงม้า 
-โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒แรงม้าขึ้นไป 
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖(๑) 
     (๒.๑) การหลอม หรือการหล่อ แก้ว เหล็ก ตะก่ัว สังกะสี   
     (๒.๒) การกลึงโดยใช้เครื่องจักรตํ่ากว่า ๕แรงม้า 
     (๒.๓) การกลึงโดยใช้เครื่องจักร ต้ังแต่ ๕แรงม้าขึ้นไป 
     (๒.๔) การตี โดยใช้แรง 
     (๒.๕) การทําเคร่ืองแก้ว และโลหะทุกชนิด

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐
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     (๒.๖) การบัดกรี 
     (๒.๗) การทําทองรูปพรรณต่างๆ 
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ  
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๓.๑)การอัด เจาะ รีด ด้วยเครื่องจักร 
    - เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒แรงม้า 
    - เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๒แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕แรงม้า 
    -เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕แรงม้าขึ้นไป 
    - การตีโดยใช้แรงคน 
(๓.๒)การเช่ือม และประสานโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 
    -ด้วยแก๊สหรือก๊าซ 
    - ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
    - ด้วยเครื่องจักร 
(๓.๓)การตัดโลหะโดยไฟฟ้า แก๊สหรือเคร่ืองจักร 
    - การตัดโลหะด้วยไฟฟ้า แก๊ส 
    - การตัดโลหะโดยใช้เครื่องจักร 
    - ประเภทโรงงาน 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
-โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒แรงม้า 
-โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕แรงม้า 
-โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕แรงม้าขึ้นไป 
(๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
(๖.๑)การทําเหมืองแร่ 
(๖.๒)การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ 
กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(๑.๑)การต่อ การประกอบยานยนต์ 
(๑.๒)การเคาะ การปะผุ การพ่นสารสนิมยานยนต์ 
(๑.๓)การพ่นสีรถยนต์โดยเฉพาะ 
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้บริการ 
หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  
เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
(๔.๑) การต่อประกอบเคร่ืองยนต์ เครื่องจักร เรือยนต์ รถยนต์ เรือกลไฟ

๑๐๐
๑,๐๐๐ 
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๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 
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๕๐๐ 
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๑,๐๐๐ 
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(๔.๒) การซ่อมรถยนต์ เรือยนต์ เรือกลไฟ โดยใช้เครื่องจักร
 - ขนาดไม่เกิน ๕๐แรงม้า 
 - ขนาดเกินกว่า ๕๐แรงม้า แต่ไม่เกินกว่า ๑๐๐แรงม้า 
 - ขนาดเกินกว่า ๑๐๐แรงม้า แต่ไม่เกินกว่า ๒๐๐แรงม้า 
 - ขนาดเกินกว่า๒๐๐แรงม้าขึ้นไป 
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๖.๑)การผลิตแบตเตอรี่ 
(๖.๒)การสะสม การจําหน่ายแบตเตอร่ี  
(๖.๓)การซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๗.๑) การจําหน่ายยางยานยนต์ 
   (๗.๒) การซ่อม ปะ เช่ือม ยางยานยนต์ 
(๗.๒.๑)การซ่อม ปะ เช่ือมยางโดยใช้มือกล 
(๗.๒.๒)รถยนต์ หรือเคร่ืองจักรกลอ่ืนๆ ที่ใช้ล้อยาง 
(๗.๒.๓)จักรยานยนต์ รถจักรยาน ๒ล้อ และ ๓ล้อ 
    (๗.๓) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
(๙) การสะสม การซ่อมเคร่ืองกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกลเก่า 
กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๒.๑)การเลื่อยและซอยไม้ 
     -ด้วยแรงคน 
     -ด้วยแรงเคร่ืองยนต์ หรือเคร่ืองจักร ไม่เกิน ๒๕แรงม้า 
     -ด้วยแรงเคร่ืองยนต์ หรือเคร่ืองจักร เกิน ๒๕แรงม้าขึ้นไป 
(๒.๒)การขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
     -โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒แรงม้า 
     -โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕แรงม้า 
     -โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕แรงม้าขึ้นไป 
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสีแต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ 
จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
-โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒แรงม้า 
-โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕แรงม้า 
-โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕แรงม้าขึ้นไป 
(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูปโดยใช้เครื่องจักร
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๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
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๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๘๐๐ 
๔๐๐ 
๒๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 
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(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
 -โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒แรงม้า 
 -โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕แรงม้า 
 -โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕แรงม้าขึ้นไป 
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
 -โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 -โดยใช้เครื่องจักร 
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
(๘.๑)การเผาถ่าน 
(๘.๒)การสะสมถ่าน ไม่เกิน ๒๐กระสอบ 
(๘.๓)การสะสมถ่าน ต้ังแต่ ๒๑กระสอบขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๔๐กระสอบ 
(๘.๔)การสะสมถ่านต้ังแต่ ๔๑กระสอบขึ้นไป 
กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต 
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักช่ัวคราว 
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๕.๑)ไม่เกิน ๒๐ห้อง 
(๕.๒)ต้ังแต่ ๒๐ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ห้อง 
(๕.๓)ต้ังแต่ ๕๐ห้องขึ้นไป 
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน 
(๖.๑)จํานวน ๑ – ๕ห้อง 
(๖.๒)จํานวน ๖ – ๑๐ห้อง 
(๖.๓)ต้ังแต่ ๑๑ห้องขึ้นไป 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ  
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน  
หรือการเล่นอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
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(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑.๑)การแต่งผม 
(๑๑.๒)การรับแต่งเล็บ การแคะหู การล้างตา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๖.๑)ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 
(๑๖.๒)ประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 
หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 
กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑) การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
(๑.๑)การป่ัน การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร ไม่เกิน ๒๐แรงม้า 
(๑.๒)การป่ัน การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร ต้ังแต่ ๒๑แรงม้าขึ้นไป 
(๑.๓)การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ต้ังแต่ ๕ก่ี แต่ไม่เกิน๑๐ก่ี 
(๑.๔)การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ต้ังแต่ ๑๑ก่ีขึ้นไป 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
(๓) การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕.๑)ต้ังแต่ ๖ –๑๐เครื่อง 
(๕.๒)ต้ังแต่ ๑๑ – ๒๐เครื่อง 
(๕.๓)ต้ังแต่ ๒๐เครื่องขึ้นไป 
การทําหรือประดิษฐ์ผ้าเย็บและสิ่งคล้ายกันที่ไม่บรรจุหรือบรรจุในกล่องหรือในซอง 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ 
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลัง ๓แรงม้าลงมา 
-โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๓แรงม้าขึ้นไป
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(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
(๘.๑)รับจ้างเคลื่อนที่ 
(๘.๒)ประเภทโรงงาน 
กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 -โดยใช้เครื่องจักร 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 
หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
(๔.๑)ไม่เกิน ๕,๐๐๐กิโลกรัม(๕ตัน) 
(๔.๒)เกิน ๕,๐๐๐๐กิโลกรัมขึ้นไป 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน ดิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ปูนแดง ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
(๒.๑)การผลิตแก๊ส 
(๒.๒)การสะสมแก๊ส พ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน ๑๐๐ตารางเมตร 
(๒.๓)การสะสมแก๊ส พ้ืนที่ใช้สอยเกินกว่า ๑๐๐ตารางเมตรขึ้นไป 
(๒.๔)ป๊ัมแก๊ส 
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(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๓.๑)การผลิต การกลั่น การขนส่ง 
(๓.๒การสะสม 
           (๓.๒.๑)จํานวนสะสมตํ่ากว่า ๑,๐๐๐ลิตร 
           (๓.๒.๒) จํานวนสะสมเกินกว่า ๑,๐๐๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ลิตร 
           (๓.๒.๓) จํานวนสะสมเกินกว่า ๕,๐๐๐ลิตรขึ้นไป 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
-โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒แรงม้า  
-โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๒แรงม้าขึ้นไป 
-การทําหลอดกาแฟด้วยเครื่องจักร 
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
-โดยใช้เครื่องจักร 
(๘) การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมสี 
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๙.๑) การล้างฟิล์มรูปถ่าย และฟิล์มภาพยนตร์ 
     (๙.๑.๑)ล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
     (๙.๑.๒)ล้างฟิล์มรูปถ่ายสี 
     (๙.๑.๓)ล้างฟิล์มรูปถ่ายขาวดํา 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (๑๖.๑)การทํายากันยุงชนิดเผามีควัน 
         -โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
         -โดยใช้เครื่องจักร 
(๑๖.๒)การทํา การบรรจุ และสะสมยาฆ่าแมลง 
       -การสะสมยาฆ่าแมลง 
       -การผลิต การบรรจุ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       -การผลิต การบรรจุ โดยใช้เครื่องจักร 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
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กิจการอ่ืนๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๑.๑)สถานที่ที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒แรงม้า 
(๑.๒)สถานที่ที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน ๒แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕แรงม้า 
(๑.๓)สถานที่ที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕แรงม้าขึ้นไป 
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 - โดยใช้เครื่องจักร 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๖.๑) พ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน ๔๐๐ตารางเมตร 
(๖.๒) พ้ืนทีใช้สอยเกิน ๔๐๐ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ตารางเมตร 
(๖.๓) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน ๑,๐๐๐ตารางเมตรขึ้นไป 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
- โดยใช้เครื่องจักร 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
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