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บันทึกหลักการและเหตุผล 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 
------------------------------------------- 

 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือกํากับดูแลและควบคุมการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพ้ืนที่เทศบาลตําบลสารภี  ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558        

 
เหตุผล 

เพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ปฏิบัติการและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถูกต้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต    
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 และตามบทบัญญัติมาตรา 32 และ มาตรา 63           
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทําได้โดยตราเป็นเทศบัญญัติจึงเห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลสารภี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕54 และให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลสารภี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9 นี้แทน จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕9 
---------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสารภี ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕        
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่ งมาตรา  ๒9 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43               
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย        
เทศบาลตําบลสารภี โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลสารภีแล ะผู้ ว่ าราชการจังหวัดเชียงใหม่                   
จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสารภี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9” 

ข้อ ๒1 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลสารภี ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย      
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสารภีแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสารภี  เรื่อง        
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕54  

บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบและคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวดที่ ๑   
บททั่วไป 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลสารภี 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
เทศบัญญัตินี้ 

  “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

  “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตที่
ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุุนละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ 
 

1 ประกาศ ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 (มผีลบังคับใช้ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559) 
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  “กิจการ” หมายความว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงกิจการที่มิได้มุ่งกระทําเพ่ือการค้า
ด้วย 

  “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต 
หรือการให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ท่ีใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  “ผู้ดําเนินกิจการ”หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบดําเนินการ
สถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพโดย
บริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย การนวดเพ่ือสุขภาพ การใช้น้ําเพ่ือสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น 
การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆหรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้บริการที่ จัดไว้จะต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการที่
ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 6 ปี ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการ
ประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือ สิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอ่ืน 
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่น
เหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนและหมายความ
รวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

   “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจาก การประกอบกิจการของสถาน          
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

   “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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   “มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีการ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลสารภี คือ 

            ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

  (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
  (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม               

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว ์ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรอืขายในตลาด 
  (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
  (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
  (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูกเขา หนัง ขนสัตว์หรือ
ส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
  (๖) การผลิต โม ่ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
  (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 

  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย                 
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอส
ปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
  (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม 
ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 
  (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน 
ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
  (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
  (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
  (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
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  (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม 
และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
  (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
  (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
  (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
  (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก 
น้ําตาลเมา 

(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
  (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 
  (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม ้เครื่องดื่ม
ชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
  (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
  (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
  (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
  (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
  (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
  (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
  (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
  (๑) การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา 
  (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 

(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
  (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
  (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํา ยาทํา ความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ 

  ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
  (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
  (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
  (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสํา ปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 
  (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
  (๕) การผลิตยาสูบ 
  (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
  (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
  (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 

(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
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  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
  (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆด้วยโลหะหรือแร่ 
  (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖ (๑) 
  (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟูา 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
  (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการ   
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
  (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
  (๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

  ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
  (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
  (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
  (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูาระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
  (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย และใน
การประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
  (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
  (๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
  (๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
  (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
  (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
  (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
  (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย 
ชานอ้อย 
  (๔) การอบไม้ 
  (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
  (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
  (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
  (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

  ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
  (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล 
  (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
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  (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๙ (๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราวสําหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
  (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน 
  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง 
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
  (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่
ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
  (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
  (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
  (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
  (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
  (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์                      
หรือสิ่งแวดล้อม 
  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
  (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
  (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
  (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 

  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
  (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
  (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
  (๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
  (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
  (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
  (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 
  (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
  (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
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๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  (๒) การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
  (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม ่บด หรือย่อย ด้วย
เครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
  (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
  (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
  (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
  (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
  (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใดยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

  ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
  (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 
  (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
  (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
  (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
  (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
  (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์             
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
  (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
  (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
  (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
  (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
  (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
  (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
  (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

  ๑๓. กิจการอื่น ๆ 
  (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟูา 
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  (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
  (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
  (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
  (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
  (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
  (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
  (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
  (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี                   

ข้อ ๗ ผู้ดําเนินกิจการตาม ข้อ ๕ ทั้งเป็นการค้าและไม่เป็นการค้า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขทั่วไป เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินการ ตามที่กําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด 
๔  ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๒ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

   ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้      
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบ
กิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย  

  ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
    บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน      
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 
  (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 
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  ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีคนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด  
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
   (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
   (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการให้
ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
  (๓) ในกรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

   ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การสะสมอาหาร สําหรับคนงานหรือผู้มาใช้บริการต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วย
สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย  

    ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วนและ
ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้  
  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่ างน้อย      
หกเดือนต่อครั้งและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่ งของที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
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ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้ เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง
ดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

            ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการ
ตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตาม ข้อ ๕ ในลักษณะเป็นการค้า เว้นแต่ จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ในท้ายเทศบัญญัตินี้ 
พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  (๕) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
  (๖) เอกสารอื่นๆตามที่เทศบาลตําบลสารภีกําหนด 

  ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต 
ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายระยะเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 

  ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
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ข้อ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ   
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลสารภีเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุภายในกําหนดสามสิบวัน เมื่อได้ยื่น
คําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๙ โดยอนุโลม 

  ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย     
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับเป็นกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ที่ผู้รับใบอนุญาตจะได้    
บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน 

  ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบลสารภี 

  ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบ         
ที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  (1) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต     
นําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตสําหรับกิจการใดตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ   
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร 
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึน้ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือ
การปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ 
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

  ข้อ ๓๐ คําสั่งพักการใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบล
สารภีในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกําหนดโทษ              
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๔ ให้นายกเทศมนตรีตําบลสารภีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้                                                                 

บทเฉพาะกาล 

บรรดาใบอนุญาตการค้าเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้ เทศบัญญัตินี้     
ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น                    

 
ประกาศ ณ วันที่   12    เดือน  กุมภาพันธ์     พ.ศ.   2559 

                                                                                     

(ลงชื่อ) 
                                                                               สัญญา พรหมศาสตร์ 

(นายสัญญา พรหมศาสตร์) 
          นายกเทศมนตรีตําบลสารภี                                                                                                                                                       

                              เห็นชอบ  
 
(ลงชื่อ)                คุณวัฒน์ สุคันธะกุล 
                    (นายคุณวัฒน์  สุคันธะกุล) 
             นายอําเภอสารภี ปฏิบัติราชการแทน          
                   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
                      14 /มกราคม/2559 



 
แบบ กอ. ๑ 

เลขที่รับ              /                   . เลขที ่                     . 

ค าขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที่                                . 

วันที่            เดือน                    พ.ศ.                 . 

 ข้าพเจ้า………………………………………………………………..อาย…………..ปี สัญชาติ............................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่              ตรอก/ซอย                        ถนน........................................ตําบล/แขวง
....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด .................................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท............................................                                                                                                                                                                                          
............................................................................................................ ..................ต่อนายกเทศมนตรีตําบลสารภีโดยใช้
ชื่อสถานที่ประกอบการว่า........................................................................................................................... ตั้งอยู่ ณ เลข
ที่..............หมู่ที่...........ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์………………………………. 
โทรสาร…………………………………………………. 

 พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ  

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  สําเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งสถานประกอบการ 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน) 
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ระบุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) 
  ใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีมี

การ    มอบอํานาจ) 
  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,              
เทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่เทศบาลกําหนดไว้ทุกประการ 

 

  (ลงชื่อ)                                            ผู้ขอรับใบอนุญาต 
  (                                            ) 
 
 



แบบ กอ. ๓ 

เลขที่รับ              /                   . เลขที ่                     . 

ค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที่.................................... 

วันที่..............เดือน............................พ.ศ................................ . 

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………อายุ……………….ปี สัญชาติ……..…………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี………………..หมู่ที่………………..ตรอก/ซอย………………….ถนน…………………………………………………..  
ตําบล/แขวง…………………..………………..อําเภอ/เขต………..……………………..จังหวัด…………………..…………….
โทรศัพท์……………………………………………………                                       . 
 ขอยื่นคําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท............................................ 
……………………………………………………………......................................................ต่อนายกเทศมนตรีตําบลสารภีโดยใช้ชื่อ
สถานประกอบการว่า...................................................................................... .......................................ตั้งอยู่ ณ 
เลขที่……………..หมู่ที่…………..ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์……………..……………  
โทรสาร…………………………………………………. 

 พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ                                                                                                                                        
.  ใบอนุญาตเดิม (ตัวจริง)                                         
  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                 
  ใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีมี

การมอบอํานาจ) 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน) 
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ระบุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) 
  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,               
เทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่เทศบาลกําหนดไว้ทุกประการ 

 

  (ลงชื่อ)                                            ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
   (                                            ) 



 
ใบอนุญาต 

 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เล่มที่ ....................เลขที่...................ปี................... 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบคุคล ชื่อ……………….………………………..…….…..……..….……อายุ..................ปี
สัญชาต…ิ………….………เลขประจําตัวประชาชนเลขที่............................................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่ 

..........…………………………………………………………….. ตรอก/ซอย……………………….………ถนน…………………………………….………… 

หมู่ที่............................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต…………………………………………..……………….………… 

จังหวัด…………………………..…..……โทรศัพท…์………………..……….……………………โทรสาร............................................................. 

  ข้อ 1 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท…………….………………………………….………………… 

ลําดับที่................................ค่าธรรมเนียม................................................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่........................................... 

เลขที่....................................ลงวันที่........................เดือน.................................................พ.ศ.....................................โดยใช้ชื่อ 

สถานประกอบการว่า................................................................................พื้นที่ประกอบการ...................................ตารางเมตร 

กําลังเคร่ืองจักร......................................................แรงม้า จํานวนคนงาน...................................................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 

.............................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย....................................ถนน……………………………………………….. 

ตําบล………….…………………………….………….อําเภอ…………………………….………..………จังหวัด……………………………………....…… 

โทรศัพท…์…………………………………………………………………..โทรสาร.......................................................................................... 

  ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏบิัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอ่ไปนี้ 

   (1).................................................................................................................................................. 

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

(2).................................................................................................................................................. 

     
ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใชไ้ด้จนถึงวนัที่…………….…..….เดือน……………….…….พ.ศ………………… 

 
ออกให้ ณ วันที่........................เดือน..........................พ.ศ.................... 

                                     
(ลายมือชื่อ)…………………………………………….. 

                                                                               (……………..……………………………….) 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป ี

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 



เกณฑ์การตรวจสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ 
ในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕59 

****************************** 
๑. ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………….…...…………….……………………. 
๒. ตั้งอยู่เลขที่………………...หมู่ที่…….……..…ตรอก/ซอย……..…….……ถนน………………..……ตําบล………….…………………. 
อําเภอ………………..…….……จังหวัด…………………………..……..…โทรศัพท์………………….…………………………………………….. 
อยู่ในผังเมืองรวมประเภท …………………………………………เป็นอาคารประเภท................................................................ 
๓. ชื่อผู้ประกอบการ……………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
๔. ลักษณะที่ตัง้ของสถานประกอบการ  
(       ) ห่างจากชุมชน ………………………………….เมตร (       ) ไม่อยู่ติดชุมชน 
(       ) ห่างจากวัด    …………………………………..เมตร (       ) ไม่อยู่ติดวัด 
(       ) ห่างจากศาสนสถาน .…………………….…เมตร           (       ) ไม่อยู่ติดศาสนสถาน 
(       ) ห่างจากโรงเรียน….……………………………เมตร (       ) ไม่อยู่ติดโรงเรียน 
(       ) ห่างจากโรงพยาบาล………………………….เมตร (       ) ไม่อยู่ติดกับโรงพยาบาล 
(       ) ห่างจากสถานที่อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………. 
๕. อาคารได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรอือ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 (        ) ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว  (         ) ยังไม่ได้รับการอนุญาต       
          ประเภท …………………………………..เลขที่ใบอนุญาต…………..……….…………ลงวันที่ ………………..….………..…..... 
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต…………………………………………………………………..………………………..………………………………… 
 ประเภท …………………….………..…..เลขที่ใบอนุญาต…………….………..………ลงวันที่ …………………….…………...... 
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต………………………………………..………….…………………………………….…………………………………… 
๖. บันไดหนีไฟ    

(        ) มี  (        ) ไม่มี  (        ) อาคารที่ไม่ต้องมีทางหนีไฟ 
๗. ปูายบอกทางฉุกเฉิน  (        ) มี  (        ) ไม่มี 
๘. ไฟส่องสว่างทางออกฉุกเฉิน (        ) มี         (        ) ไม่มี 
๙. ระบบระบายอากาศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 (        ) มี         (        ) ไม่มี                            
๑๐.ห้องน้ํา ห้องส้วม   จํานวนห้องน้ํา……………………………….จํานวนห้องส้วม………………………………… 

(         )  เพียงพอ (          ) ไม่เพียงพอ 
๑๑.มีสารเคมี วัตถุอันตรายต่อสุขภาพ   
 (          ) มี                (          ) ไม่มี 
๑๒. การเก็บรวมรวมขยะ    
 จํานวนภาชนะรองรับ…………………… (          ) เพียงพอ     (         ) ไม่เพียงพอ 
๑๓. มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย     (              ) ไม่มี 

 (         )  มี ระบุชนิด…………………………………………………………………………………………… 

 การกําจัดโดยวิธี…………………………………………………………………………….…………………… 



-2- 

๑๔. การปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์เป็นโรคที่เป็นพาหะของโรค 
   (        ) ไม่มี   

    (        ) มี   ดําเนินการโดย ……………………………………………………………………………………….              
๑๕. สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การสะสมอาหาร 
สําหรับคนงาน   

   (         )    ไม่มี   
    (         )    มี   ดําเนินการโดย……………………………………….……………………………………………..              
๑๖. สถานประกอบการมีการจัดวางสิ่งของ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
 (          )  เป็นระเบียบ       (            )   ไม่เป็นระเบยีบ 
๑๗. มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และเครื่องมือดับเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒    

(          )  ไม่มี 
 (          )  มี     ชนิด……………………………………………………………………  
๑๘. การปูองกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง      (         ) มี        (       ) ไม่มี 
๑๙. การปอูงกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศ   (         ) มี        (       ) ไม่มี 
๒๐. ความเห็นอื่น ๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………... 
  

                                
ลงชื่อ…………………….……………..เจ้าของสถานประกอบการ 
      (…………………………………….) 

 

 
ลงชื่อ……………………..….………….ผู้ตรวจ 
      (……………………………………..) 
 

 

           ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ตรวจ 
             (………………………….………….) 
 

           

           ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ตรวจ 
     (…………………………………….) 

 
วันที่.......................................................................... 

 
 
 

(ร่างให้พิจารณาตามกฎกระทรวง ไม่เกิน ฉบับละ 10,000 บาท ตามมาตรา 33) 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

รายการ 
ค่าธรรมเนียม/ปีละ

ฉบับละ (บาท) 

๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง   
 

(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

     1.1 สัตว์บก  

           1.1.1 จํานวนไม่เกิน 50 ตัว 300 

           1.1.2 จํานวนเกิน 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 500 

           1.1.3 จํานวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว ๑,00๐ 

           1.1.4 จํานวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว 3,000 

           1.1.5 จํานวนเกิน 5,000 ตัว ๕,0๐๐ 

     1.2 สัตว์ปีก  

           1.2.1 จํานวนไม่เกิน 100 ตัว 300 

           1.2.2 จํานวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 500 

           1.2.3 จํานวนเกิน 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 800 

           1.2.4 จํานวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว 1,000 

           1.2.5 จํานวนเกิน 5,000 ตัว 5,000 

     1.3 สัตว์เลื้อยคลาน หรือ แมลง  

           1.3.1 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จํานวนไม่เกิน 100 ตัว 1,000 

           1.3.2 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จํานวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 2,000 

           1.3.3 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จํานวนเกิน 1,000 ตัว 4,000 

           1.3.4 การเลี้ยงแมลง 500 

(2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม  

     2.1 จํานวนไม่เกิน 20 ตัว 500 

     2.2 จํานวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 800 

     2.3 จํานวนเกิน 100 ตัว 1,000 



(3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 1,๐๐๐ 

     เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู  

     หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม  

๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   

(๑) การฆ่า หรือ ชําแหละสัตว์ ยกเว้น ในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด   

     ๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร                                                                                            500  

     ๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร 1,000  

     1.3 โรงงาน กิจการละ 2,000 

(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  

    2.1 โรงงาน กิจการละ 2,000 

    2.2 ไม่เข้าข่ายโรงงาน  

          2.2.1 พ้ืนที่สถานประกอบการไม่เกิน 500 ตารางเมตร กิจการละ 500 

          2.2.2 พ้ืนที่สถานประกอบการตั้งแต่ 501 ตารางเมตรขึ้นไป กิจการละ 1,000 

(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 1,๐๐๐  

(๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น หรือ ไขสัตว์ 1,๐๐๐  

(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง  

    ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร  

    ๕.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

    ๕.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 

    ๕.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 3,000 

(6) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใด ต่อสัตว์หรือพืช    

     หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์   

      ๖.๑ พ้ืนทีส่ถานประกอบการ ไม่เกิน 1๐๐ ตารางเมตร กิจการละ 500  

      ๖.2 พ้ืนทีส่ถานประกอบการ ต้ังแต ่1๐0-200 ตารางเมตร กิจการละ ๑,๐๐๐  

      ๖.3 พ้ืนทีส่ถานประกอบการ เกิน 2๐0 ตารางเมตรขึ้นไป กิจการละ 2,000  

(7) การผลิต แปรรูป สะสมหรือล้างครั่ง ๑,๐๐๐  
๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
    การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   

(1)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว    



      ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ   

      1.๑  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา                 ๕๐๐  

      1.2  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ                   ๑,๐๐๐  

(2)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม   

      ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ   

      ที่คล้ายคลึงกัน  

       2.๑  การผลิต สะสม ไม่เกิน 100 กิโลกรัม                  ๕๐๐  

       2.๒  การผลิต สะสม ตั้งแต ่100 กิโลกรัม แต่ไมเ่กิน 1,000 กิโลกรัม                 ๑,๐๐๐  

       2.3 การผลิต สะสม  ตั้งแต ่1,000 กิโลกรัม ขึ้นไป 2,000 

(3)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน   

      3.1  การผลิต สะสม ไม่เกิน 200 กิโลกรัม ต่อวัน 1,000 

      3.2  การผลิต สะสม ตั้งแต ่200 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม ต่อวัน 1,500 

      3.3  การผลิต สะสม ตั้งแต ่1,000 กิโลกรัม ขึ้นไป ต่อวัน 2,000 

(4)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน    

      ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด   

      4.1  โรงงาน กิจการละ 1,000 

      4.2  ไม่เข้าข่ายโรงงาน  

             4.2.1  พื้นที่สถานประกอบการ ไม่เกิน 500 ตารางเมตร กิจการละ 500 

             4.2.2  พื้นที่สถานประกอบการ เกิน 500 ตารางเมตร ขึ้นไป กิจการละ 800 

(5)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น   

      5.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      5.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 

      5.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 2,000 

(6)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น   

      เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  

      6.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      6.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      6.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงม้า 1,500 

(7)  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน   



        7.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

        7.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

        7.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงม้า 2,000 

(8)  การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ  

      8.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      8.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      8.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงม้า 1,500 

(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์  

      9.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

      9.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500 

      9.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงม้า 2,000 

(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม                 1,000 

      และผลิตภัณฑ์เนยผสม  

(๑1)  การผลิตไอศกรีม   

        11.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

        11.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 

        11.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน 5 แรงม้า 2,000 

(12)  การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ   

        12.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

        12.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

        12.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงม้า 1,500 

(13)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  

        13.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

        13.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

        13.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงม้า 2,000 

(14)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู  

        ข้าวหมาก น้ําตาลเมา  

      14.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

      14.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 



      14.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงม้า 3,000 

(๑5)  การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่ม จากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ  

        ๑๕.๑ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่ม  

                ๑๕.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑.๐๐๐ 

                ๑๕.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒.๐๐๐ 

                ๑๕.๑.๓ โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๓.๐๐๐ 

        ๑๕.๒ การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ  

                15.๒.1  โดยมีเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ไม่เกิน 5 เครื่อง 300 

                15.2.๑  โดยมีเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ตั้งแต่ 5 เครื่อง แต่ไม่เกิน 10 เครื่อง 500 

                15.๒.3  โดยมีเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ตั้งแต่ 10 เครื่อง แต่ไม่เกิน 20 เครื่อง 800 

                15.๒.4  โดยมีเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ตั้งแต่ 20 เครื่อง ขึ้นไป 1,000 

(๑6)  การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง    

        16.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน 2 แรงม้า 1,000 

        16.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ตั้งแต ่2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า 2,000 

        16.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ตั้งแต ่10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 

        16.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ตั้งแต่ 20 แรงม้า ขึ้นไป` 5,000 

(17)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ   

        บรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด  

      17.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร  1,000 

      17.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 

      17.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 4,000 

(18)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

      18.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500 

      18.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 

      18.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 4,000 

(19)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  

        19.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

        19.2  โดยใช้เครื่องจักร 2,000 

(20)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม  



      20.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500 

      20.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500 

      20.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 

(21)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  

      21.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 500 

      21.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกัน ตั้งแต ่5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า 1,000 

      21.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวม ตั้งแต่ 10 แรงม้า ขึ้นไป 1,500 

(22)  การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  500 

(23)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  

        23.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไมเ่กิน 10 แรงม้า 500 

        23.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกัน ตั้งแต่ 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

        23.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกัน ตั้งแต่ 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

        23.4  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกัน ตั้งแต ่50 แรงม้า ขึ้นไป 2,000 

(24)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  

        24.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า 1,000 

        24.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า 2,000 

๔.  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด   

(๑)  การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา   

      1.๑  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า                   ๑,๐๐๐  

      1.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  1,500  

      1.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 

(๒)  การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย   

      2.๑  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 

      2.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  1,500 

      2.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 

(๓)  การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 2,๐๐๐  

(๔)  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๒,๐๐๐  

(๕)  การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ  ๑,๕๐๐  

     5.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 



     5.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500 

     5.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 

๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   

(๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช  

      1.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

      1.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า ๑,๕๐๐ 

      1.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 

(๒)  การล้าง อบ รม การสะสมยางดิบ  

      2.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      2.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      2.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๓)  การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน   

      3.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      3.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 2,000 

      3.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 3,000 

(๔)  การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม   

      4.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      4.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 2,000 

      4.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 3,000 

(๕)  การผลิตยาสูบ   

     5.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

     5.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 

     5.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 3,000 

(๖)  การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช   

     6.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

     6.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

     6.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500 

(7)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย  

      7.1  การผลิตปุ๋ย  



             7.1.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

             7.1.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 2,000 

             7.1.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 3,000 

      7.2  การสะสมปุ๋ยหรือแบ่งบรรจุ   

             7.2.1  มีปริมาณน้อยกว่า 500 กิโลกรัม 500 

            7.2.2  มีปริมาณตั้งแต่ 500 กิโลกรัม แต่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 800 

            7.2.3  มีปริมาณตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัม ขึ้นไป 1,000 

(8)  การผลิตเส้นใยจากพืช  

      8.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 500 

      8.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,000 

      8.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๙)  การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด  

      9.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      9.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      9.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   

(๑)  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่    

      1.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

      1.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า ๑,5๐๐  

      1.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า ๒,๐๐๐  

      1.4  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า 3,000 

(๒)  การถลุงแร่ การหลอม การหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(๑)  

      2.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

      2.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500 

      2.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 2,000 

      2.4  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 3,000 

(๓)  การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะ ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ   

      หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(๑)   

      3.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 



      3.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 2,000 

      3.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 3,000 

(๔)  การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรือโลหะอ่ืนใด    

       ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(๑)  

      4.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      4.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 2,000 

      4.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 3,000 

(๕)  การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(๑)   

      5.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      5.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 2,000 

      5.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 3,000 

(๖)  การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  

      6.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 

      6.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 3,000 

      6.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 5,000 

๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล   

(๑)  การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์   

      7.1  การต่อ ประกอบยานยนต์ 3,๐๐๐ 

      7.2  การเคาะ ปะผุ พ่นสี  

             7.2.1  พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 1,000 

             7.2.2  พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป 2,000 

(2)  การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 2,000 

(3)  การซ่อม การปรับแต่งเครือ่งยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ 500 

     หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

(4)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือจําหน่าย  

       และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

       ดังกล่าวด้วย  

      4.1  พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 500 

      4.2  พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 1,000 



      4.3  พื้นที่ประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร 1,500 

      4.4  พื้นที่ประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร ขึ้นไป 2,000 

(5)  การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  

     5.1  พื้นที่ประกอบการ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 500 

     5.2  พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป 1,000 

(6)  การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  

     6.1  การผลิต 2,000 

     6.2  การสะสม จําหน่าย ซ่อม อัด 500 

(7)  การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  

     7.1  การปะ การเชื่อมยาง จักรยาน จักรยานยนต์ 300 

     7.2  การปะ การเชื่อมยาง รถยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 500 

(8)  การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  

      8.1  พื้นที่ประกอบการ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 500 

      8.2  พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป 1,000 

(9)  การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 1,000 

      เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  

๘.  กิจการเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ   

(๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ  

      1.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      1.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 2,000 

      1.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 3,000 

(๒)  การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร   

      2.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      2.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 

      2.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500 

      2.4  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 

(๓)  การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากไม ้   

      หวาย ชานอ้อย   

      3.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 



      3.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500 

      3.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 

(๔)  การอบไม้  

      4.1  โรงงาน กิจการละ 2,000 

      4.2  ไม่เข้าข่ายโรงงาน  

             4.2.1  พื้นที่สถานประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร กิจการละ 500 

             4.2.2  พื้นที่สถานประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร กิจการละ 1,000 

(๕)  การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  

     5.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

     5.2  โดยใช้เครื่องจักร   

            5.1.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

            5.1.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

            5.1.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑ์ใดด้วยกระดาษ  

(7)  การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ  

      7.1  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า 1,000 

      7.2  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      7.3  โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(8)  การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  

     8.1  การเผาถ่าน 500 

     8.2  การสะสมถ่าน 300 

๙.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   

(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล                 2,000 

     ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

(๒)  การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด  

     2.1  อาบ อบ นวด  

            2.1.1  มีจํานวนห้องไม่เกิน 30 ห้อง 2,000 

            2.1.2  มีจํานวนห้องเกิน 30 ห้อง 3,000 

     2.2  กิจการนวดแผนโบราณหรือนวดแผนไทย   



          2.2.1  มีจํานวนเตียงนวด ไม่เกิน 10 เตียง 1,000 

          2.2.2  มีจํานวนเตียงนวด ไม่เกิน 10–20 เตียง 1,500 

          2.2.3  มีจํานวนเตียงนวด ไม่เกิน 20-30 เตยีง 2,000 

          2.2.4  มีจํานวนเตียงนวด ไม่เกิน 30-40 เตียง 2,500 

          2.2.5  มีจํานวนเตียงนวด ไม่เกิน 40 เตียงขึ้นไป 3,000 

(๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑) หรือ 500 

      ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

(๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่ เป็นการให้บริการ   

     ที่ได้รับใบอนุญาตใน 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

      4.1  พื้นที่สถานประกอบการ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร กิจการละ 500 

      4.2  พื้นทีส่ถานประกอบการ เกิน 200 ตารางเมตร 1,000 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว   

     สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  

     5.1  ขนาดไม่เกิน 20 ห้อง 1,000 

     5.2  ขนาด 21-70 ห้อง 1,500 

     5.3  ขนาด 71-150 ห้อง 2,000 

     5.4  ขนาด 151 ห้องขึ้นไป 2,500 

(๖)  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น  

      ในทํานองเดียวกัน  

     6.1  จํานวน ไม่เกิน 5 ห้อง 500 

     6.2  จํานวนเกิน 5 ห้อง แต่ไม่เกิน 10 ห้อง 1,000 

     6.3  จํานวนเกิน 10 ห้อง แต่ไม่เกิน 30 ห้อง 1,500 

     6.4  จํานวนเกิน 30 ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง 2,000 

     6.5  จํานวนเกิน 50 ห้องข้ึนไป 3,000 

(๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ  1,000 

(๘)  การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง  

      หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน  

      8.1  พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 500 

     8.2  พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 1,000 



     8.3  พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร 1,500 

     8.4  พื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร 2,000 

(๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่  1,500 

     เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9(1)  

(10)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 1,500 

(11)  การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่ กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย  

        ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

        11.1  พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 100 

        11.2  พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 200 

        11.3  พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร 300 

(12)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 1,000 

(13)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 1,500 

(14)  การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 1,500 

(15)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 1,000 

(16)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 3,000 

(17)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม  

       17.1  พื้นที่สถานประกอบการ ไม่เกิน 500 ตารางเมตร กิจการละ 1,000 

       17.2  พื้นที่สถานประกอบการ ตั้งแต่ 500 ตารางเมตร กิจการละ 2,000 

(18)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 500 

(19)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 500 

(20)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 500 

(21)  การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 1,000 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   

(๑)  การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก   

      1.1  เครื่องจักรไม่เกิน 10 แรงม้า 1,000 

      1.2  เครื่องจักรเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500 

      1.3  เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 2,000 

      1.4  เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า 3,000 

(๒)  การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  



      2.1  พื้นที่สถานประกอบการ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 500 

      2.2  พื้นที่สถานประกอบการ เกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 800 

      2.3  พื้นที่สถานประกอบการ เกิน 1,000 ตารางเมตร 1,000 

(๓)  การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  

      3.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า 1,000 

      3.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      3.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๔)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  

      4.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      4.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า 1,500 

      4.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า 2,000 

(๕)  การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร   

      5.1  โดยใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 10 เครื่อง 1,000 

      5.2  โดยใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ 11 – 50 เครื่อง 1,500 

      5.3  โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 เครื่อง 2,000 

(๖)  การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ    

      6.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      6.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      6.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500 

(๗)  การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร   

      7.1  โดยใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 เครื่อง 300 

      7.2  โดยใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ 5 เครื่อง แต่ไม่เกิน 10 เครื่อง 500 

      7.3  โดยใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ 10 เครื่อง แต่ไม่เกิน 20 เครื่อง 800 

      7.4  โดยใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ 20 เครื่องขึ้นไป 1,000 

(๘)  การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ    

      8.1  ประเภทโรงงานย้อม 1,000  

      8.2  ประเภทรับจ้างย้อมทั่วไป 300  

๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

(๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   



      1.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 500 

      1.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,000 

      1.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 1,500 

(๒)  การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร   

      2.๑  การระเบิด               8,000  

      2.2  การโม่ บด หรือย่อยหิน                 5,๐๐๐  

(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

      3.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      3.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      3.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๔)  การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย   

      ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 (2)  

      4.1  จํานวนที่สะสมไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม 1,000 

      4.2  จํานวนที่สะสมตั้งแต่ 5,000 – 10,000 กิโลกรัม 1,500 

      4.3  จํานวนที่สะสมเกิน 10,000 กิโลกรัม 2,000 

(๕)   การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

      5.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      5.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      5.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      5.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๖)  การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

      6.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      6.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      6.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      6.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๗)  การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  

      7.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      7.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      7.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 



      7.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม   

      8.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า 500 

      8.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      8.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      8.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๙)  การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว  

      9.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า 500 

      9.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      9.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      9.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๑๐)  การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  

      101  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า 500 

      10.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      10.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      10.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  

      11.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า 500 

      11.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      11.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      11.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(12)  การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 1,000 

        ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5)  

๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ   

(๑)  การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทําละลาย               2,๐๐๐  

(๒)  การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งแก๊ส   

      2.1  การผลิต การบรรจุ 3,000 

      2.2  การสะสม การขนส่ง 1,500 

      2.3  ก๊าซบรรจุถัง 1,000 



      2.4  ปั๊มก๊าซ 2,000 

(๓)  การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   

      3.1  การผลิต การกลั่น 10,000 

      3.2  การสะสม การขนส่ง  

             3.2.1  จํานวนที่สะสมหรือขนส่ง ไม่เกิน 1,000 ลิตร 1,000 

             3.2.2  จํานวนที่สะสมหรือขนส่ง ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 ลิตร 3,000 

             3.2.3  จํานวนที่สะสมหรือขนส่ง เกิน 5,000 ลิตร 5,000 

(๔)  การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก   

      4.1  การผลิต 3,000 

      4.2  การสะสม การขนส่ง 2,000 

(๕)  การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗(๑)  

      5.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      5.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 

      5.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 2,000 

(๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์    

      หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

      6.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      6.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      6.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 

(๗)  การโม่ สะสม หรือบดชัน   

      7.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  

      7.๒  โดยใช้เครื่องจักร 1,๐๐๐  

(๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

      8.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      8.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      8.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 

(๙)  การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   

      9.1  การผลิต 2,๐๐๐  

      9.2  การล้างฟิล์มรูปถ่าย 500  



      9.3  การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 1,๐๐๐  

(๑๐)  การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

      10.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      10.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      10.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      10.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๑๑)  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

      11.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      11.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      11.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      11.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

       12.1  การผลิต 2,๐๐๐  

       12.2  การบรรจุ 1,๐๐๐  

(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง  

      13.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า 500 

      13.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      13.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      13.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๑๔)   การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต   

         ดอกไม้เพลิง   

         14.1  การผลิต 3,000 

         14.2  การสะสม การขนส่ง 2,000 

(๑๕)  การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  

        15.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

        15.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500 

        15.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า  2,000 

(๑๖)  การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

        16.1  การผลิต 3,000 



        16.2  การบรรจุ 2,500 

        16.3  การสะสมเพื่อขายส่ง 1,500 

        16.4  การสะสมเพื่อขายปลีก 500 

        16.5  การขนส่ง 2,000 

(๑๗)  การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 2,000 

  

๑๓.  กิจการอื่น ๆ    

(๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   

      1.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า 500 

      1.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      1.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      1.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๒)  การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟูา   

      2.1  การผลิต 2,000 

      2.2  การซ่อม  200 

(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง                     

      3.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      3.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      3.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      3.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๔)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร   

      4.1  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 1,000 

      4.2  การถ่ายเอกสาร 200 

(๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้   

      5.1  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  2,000 

      5.2  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๒๐0-5๐๐ ตารางเมตร 3,000 

      5.3  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่เกิน 500 ตารางเมตร 5,000 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า   

      6.1  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  2,000 



      6.2  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๒๐0-5๐๐ ตารางเมตร 3,000 

      6.3  สถานที่ประกอบการมีพ้ืนที่เกิน 500 ตารางเมตร 5,000 

(๗)  การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  

      7.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      7.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 

      7.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      7.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๘)  การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ  

      8.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 

      8.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500 

      8.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(๙)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 1,000  

(10)  การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 1,000 

(11)  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  

      11.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

      11.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 

      11.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 

      11.4  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 50 แรงม้า 2,000 

(12)  การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  

     12.1  การผลิต 5,000 

     12.2  การสะสม หรือ ขนส่ง ไม่เกิน 1,000 ลิตร 1,000 

     12.3  การสะสม หรือ ขนส่ง ตั้งแต่ 1,000 ลิตร – 5,000 ลิตร 3,000 

     12.4  การสะสม หรือ ขนส่ง ตั้งแต่ 5,000 ลิตรขึ้นไป 5,000 
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