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ประกอบรางเทศบัญญัติตําบลบานใหม
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2556

----------------------------------------------------

หลักการ
เพื่อใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.

2556

เหตุผล
โดยท่ีเปนการกําหนดประเภทของกิจการใหเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองควบคุมใน

ทองถ่ิน เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของประชาชน การรักษาความสะอาด การควบคุมการประกอบกิจการ
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
ซึ่งการดําเนินการดังกลาว ประกอบมาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติตําบลบานใหม  จึงขอเสนอรางเทศบัญญัตินี้ตอสภา
เทศบาลตําบลบานใหม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2556

โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ.2556 ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ท่ี 13) พ.ศ.2552ประกอบกับและมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 มาตรา 71
และมาตร 73 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตําบลบานใหมโดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลบานใหมและผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2556”

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ี
ทําการเทศบาลตําบลบานใหมแลว

ขอ 3 ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหม เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ.2552

บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

หมวด 1
บททั่วไป

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา   สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น

“คนงาน” หมายความวา   ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“อาคาร” หมายความวา   ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสราง

ข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“การคา” หมายความวา   การประกอบธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรม การเกษตร

การผลิตหรือใหบริการใด ๆ เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา   สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน

“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา   สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา   นายกเทศมนตรตีําบลบานใหม
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา   เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน

ทองถ่ินใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามความในมาตรา 5



ขอ 5 ใหกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้ เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม

(1) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
1.1 การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
1.2 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม
1.3 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวา
ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

(2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
2.1 การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการ

ฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
2.2 การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก
2.3 การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป
2.4 การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
2.5 การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร การเรขายและการขายในตลาด
2.6 การประดิษฐเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือยหอย กระดูกสัตว เขาสัตว

หนังสัตว ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว
2.7 การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืน

ตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว
2.8 การสะสมหรือการลางครั่ง

(3) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
3.1 การผลิตเนยเทียม
3.2 การผลิตกะป  น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลาย น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว

ซีอ้ิวดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
3.3 การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน
3.4 การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน
3.5 การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
3.6 การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
3.7 การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก๋ียมอ๋ี
3.8 การผลิตแบะแซ
3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด
3.10 การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอบ ขนมเปยะ
3.11 การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน
3.12 การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง น้ําผลไมและเครื่องดื่มชนิด

ตาง ๆ บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน



3.13 การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
3.14 การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
3.15 การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
3.16 การค่ัวกาแฟ
3.17 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
3.18 การผลิตผงชูรส
3.19 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
3.20 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน
3.21 การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ
3.22 การผลิตไอศรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
3.23 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึง
3.24 การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
3.25 การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน
3.26 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต 5 แรงมา ข้ึนไป
3.27 การติดตั้งตูน้ําหยอดเหรียญเพ่ือการบริโภค

(4) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครือ่งสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
4.1การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
4.2การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
4.3การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
4.4การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
4.5การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ

(5) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
5.1 การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
5.2 การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
5.3 การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันดวย

เครื่องจักร
5.4 การสีขาวดวยเครื่องจักร
5.5 การผลิตยาสูบ
5.6 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
5.7 การผลิตการสะสมปุย
5.8 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
5.9 การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง

(6) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
6.1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
6.2 การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการในขอ 6.1
6.3 การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ

หรือไฟฟา ยกเวนกิจการในขอ 6.1
6.4 การเคลือบ การชุบโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนในขอ 6.1
6.5 การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการในขอ 6.1



6.6 การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
(7) กิจการเกี่ยวกับรถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

7.1 การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
7.2 การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
7.3 การประกอบธุรกิจยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย

และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
7.4 การลาง การอัดฉีดยานยนต
7.5 การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
7.6 การปะ การเชื่อมยาง
7.7 การอัดผาเบรค ผาคลัช

(8) กิจการที่เกี่ยวกับไม
8.1 การผลิตไมขีดไฟ
8.2 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือตัดไมดวย

เครื่องจักร
8.3 การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักรหรือการพนการทาสารเคลือบเงาสี

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
8.4 การอบไม
8.5 การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
8.6 การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
8.7 การผลิตกระดาษตาง ๆ
8.8 การเผาถาน หรือการสะสมถาน

(9) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
9.1 กิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา

ดวยสถานพยาบาล
9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการในขอ 9.1 หรือเปน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.3 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ

ในขอ 9.1 หรือเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.4 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
9.5 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานอง

เดียวกัน
9.6 การประกอบกิจการโรงมหรสพ
9.7 การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการ

แสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
9.8 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ

ใหบริการในขอ 9.1
9.9 การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอ่ืนในทํานอง

เดียวกัน
9.10 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม



9.11 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตเปนการใหบริการในขอ 9.1 หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส รานเกมสหยอดเหรียญ
9.13 การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ
9.14 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร

และสิ่งแวดลอม
9.15 การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน

(10) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
10.1 การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยก่ีกระตุก

ตั้งแต 5 ก่ีข้ึนไป
10.2 การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
10.3 การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร
10.5 การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องข้ึนไป
10.6 การพิมพผา หรอืการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ
10.7 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
10.8 การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ

(11) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
11.2 การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
11.3 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต ดิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
11.4 การสะสม การผสมซีเมนต ดิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน
11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน
11.6 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
11.7 การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
11.8 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรค

ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
11.9 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
11.10 การผลิตกระดาษทราย
11.11 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว

(12) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
12.1 การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทํา

ละลาย
12.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
12.3 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑปโตรเลี่ยม
12.4 การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
12.5 การพนสี ยกเวนขอ 7.1



12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอร
ไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง

12.7 การโม การบดชัน
12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
12.9 การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนต
12.10 การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
12.11 การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง
12.12 การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง
12.14 การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง
12.15 การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
12.16 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
12.17 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

(13) กิจการอื่น ๆ
13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
13.2 การผลิต การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส อุปกรณอิเลคโทรนิคส อุปกรณไฟฟา
13.3 การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง
13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือถายเอกสาร
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา
13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว
13.8 การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งของ
13.9 การกอสราง

ขอ 6 เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช หามมิใหผูใดประกอบกิจการ
ตามประเภทท่ีตองควบคุมท่ีกําหนดไวในขอ 5 ในลักษณะท่ีเปนการคาในเขตเทศบาลตําบลบานใหม เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ 7 ผูใดประสงคประกอบกิจการตามขอ5 ในลักษณะท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบพรอมกับหลักฐาน ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามท่ีเทศบาลตําบลบานใหมกําหนด

ขอ 8 สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย
การผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขายเปน
โรงงานหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของดวยแลวแตกรณี

หมวด 2
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล

ขอ 9 สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานท่ีอ่ืน ๆตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้
ในกรณีท่ีสถานประกอบการไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานท่ีตั้งตามท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภท



ของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย

ขอ 10 ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ 5 จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเก่ียวดวย
สุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้

(1) สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม ไมมีน้ําทวมขังและสามารถระบายน้ําออกได
โดยสะดวก

(2) ตองจัดทํารางระบาย หรือบอรับน้ําซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวรมีลักษณะเรียบ ไมซึมไมรั่ว
ระบายน้ําไดดี

(3) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัยใกลเคียง
(4) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(5) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ
(6) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น
(7) จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ และจัดสถานท่ีมิ

ใหเปนท่ีอาศัยของสัตวนําโรค
(8) จัดใหมีสวมท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูในสถานท่ี

นั้น และตองตั้งอยูในทําเล ท่ีเหมาะสม รวมท้ังการกําจัดสิ่งปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

(9) สถานท่ีเลี้ยงสัตวท่ีขัง และท่ีปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ และตองจัดใหไดสขุลักษณะ
(10) สถานท่ีเก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินคา ตองมีท่ีสําหรับตากหรือผึ่งสินคาตามท่ีเจา

พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(11) สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง ความ

สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตรายหรือมีการใชสารเคมีหรือ
วัตถุอันตราย จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง

(12) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของเทศบาลตําบล
บานใหม

ขอ 11 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการ
ควบคุมตามขอ 5 ในลักษณะท่ีเปนการคา จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัติ
พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(3) สําเนาทะเบียนบาน

ขอ 12 ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองประกอบการคาในขอบเขตสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต
(2) ตองทําความสะอาด กวาด ลางสถานท่ีประกอบการคาใหสะอาดทุกวันและตองรักษาพ้ืน

และรางระบายน้ําใหมีลักษณะดีอยูเสมอ
(3) ตองรักษาเครื่องมือ และเครื่องใชในการประกอบการคาใหสะอาดอยูเสมอและถาวัตถุ

แหงการคานั้นใชเปนอาหาร ตองปองกันอาหารนั้นใหพนจากฝุนละออง แมลงวันและ
สัตวอ่ืน ๆ

(4) ตองรักษาสวม และสถานท่ีปสสาวะใหสะอาด ไดสุขลักษณะอยูเสมอ



(5) ตองรักษาเครื่องระบายน้ํา เครื่องระงับน้ํา เครื่องปองกันสิ่งซึ่งเปนอันตรายแกสุขภาพ
หรือเปนเหตุรําคาญใหดี และใชการไดสะดวกเสมอ

(6) ตองรักษาสถานท่ีอยาใหหนูอาศัยได และเก็บสิ่งซึ่งเปนอาหารอยาใหหนูเขากินได
(7) ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงวัน ยุง หรือสัตวนําโรคอ่ืน ๆ
(8) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง หรือแกไขสถานท่ี ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจา

พนักงานทองถ่ิน
(9) ตองปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือใหตองดวยลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถ่ินหรือ

เจาพนักงานสาธารณสุข
(10) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบหมาย

เขาตรวจสถานท่ี เครื่องใช ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควรเม่ือ
ไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว

ขอ 13 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ
หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น
ท้ังหมดนั้น และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีตองสงคืน
คําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันไดรับคํารอง

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในเทศ
บัญญัตินี้

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

ขอ 14 ในการออกใบอนุญาตตามขอ 13 เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไปในเทศ
บัญญัตินี้ได

ใบอนุญาตตามขอ 13 ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว
ขอ 15 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ 16 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และให

ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานใหมเทานั้น
การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียม

แลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ 11 และ 12 โดยอนุโลม
ขอ 17 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป



ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน

ขอ 18 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลบานใหม
ขอ 19 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ

สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ
ขอ 20 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ี
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

ขอ 21 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ี
ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร
แตตองไมเกินสิบหาวัน

ขอ 22 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุจะตองถูกถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือ
เงื่อนไข ท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู ท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ขอ 23 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี

ขอ 24 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ขอ 25 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติ
หนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบลบานใหมในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

ขอ 26 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535



ขอ 27 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานใหม  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕56

ลงชื่อ สํารวย ชุนเกาะ
(นางสํารวย ชุนเกาะ)

นายกเทศมนตรตีําบลบานใหม

เห็นชอบ

วาท่ีร.ต. นิรันดร     ดุจจานุทัศน
( นิรันดร     ดุจจานุทัศน )

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา



อัตราคาธรรมเนียมการควบคุมกิจการคาทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลบานใหม

ท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป (บาท)
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว

1. การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. มา โค กระบือ เกิน 10 ตัว
ข. มา โค กระบือ    ไมเกิน 10 ตัว

รายละ
รายละ

100
50

2. การเลี้ยงสุกร
ก. สุกร   เกิน 50 ตัว
ข. สุกร เกิน 20 ตัวแตไมเกิน 50 ตัว
ค. สุกร ไมเกิน 20 ตัว

รายละ
รายละ
รายละ

500
200
100

3. การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. แพะ แกะ  เกิน 50 ตัว
ข. แพะ แกะ   เกิน 20 ตัวแตไมเกิน 50 ตัว
ค. แพะ แกะ  ไมเกิน 20 ตัว

รายละ
รายละ
รายละ

500
200
100

4. การเลี้ยงหาน เปด ไก
ก. หาน เปด ไก  เกิน 200 ตัว
ข. หาน เปด ไก เกิน 100 ตัวแตไมเกิน 200 ตัว
ค. หาน เปด ไก ไมเกิน 100 ตัว

รายละ
รายละ
รายละ

500
200
50

5. การเลี้ยงปลา
ก. ปลา   เกิน 3 ไร
ข. ปลา   เกิน 1 ไรแตไมเกิน 3 ไร
ค. ปลา พ้ืนท่ีไมเกิน 1 ไร

รายละ
รายละ
รายละ

500
300
100

6. การเลี้ยงกบ เตา ตะพาบน้ํา
ก. กบ เตา ตะพาบน้ํา เกิน 1 ไร
ข. กบ เตา ตะพาบน้ํา เกิน 1 งานแตไมเกิน 1 ไร
ค. กบ เตา ตะพาบน้ํา พ้ืนท่ีไมเกิน 1 งาน

รายละ
รายละ
รายละ

500
300
100

7. การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม รายละ 500
8. การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมี

ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน
ของกิจการนั้น ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวา
ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

รายละ 1,000

ท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป (บาท)
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ

9. การฆาหาน เปด ไก ยกเวนการฆาในภัตตาคาร โรงแรม หรือ
รานขายขาวแกงเพ่ือปรุงอาหารในนั้นหรือการฆาเพ่ือปรุงอาหารเร
ขายดวยตนเอง

ชั้น 1 ฆามากกวา 200 ตัว/วัน
ชั้น 2 ฆา 50 – 200 ตัว/วัน

รายละ
รายละ

500
300



ชั้น 3 ฆานอยกวา 50 ตัว/วัน รายละ 100
10. การฟอกหนัง การสะสมหนังสัตว รายละ 1,000
11. การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตว ขน หนังสัตวท่ียังไมไดฟอก รายละ 1,000
12. การยอมท่ีทําใหเกิดกลิ่นเหม็น รายละ 1,000
13. การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว รายละ 1,000
14. การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด
รายละ 500

15. การประดิษฐเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือยหอย กระดูก
สัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว

รายละ 500

16. การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอ่ืนตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือ
พืชเพ่ือเปนอาหารสัตว

ชั้น 1 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร
ชั้น 2 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร

รายละ
รายละ

1,000
500

17. การสะสมอาหารสัตว
ชั้น 1 สะสมเกิน 1,000 กิโลกรัม
ชั้น 2 สะสม 500 – 1,000 กิโลกรัม
ชั้น 3 สะสมไมเกิน 500 กิโลกรัม

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
500
200

18. การสะสมหรือการลางครั่ง รายละ 500
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม

19. การทําเนย  เนยเทียม รายละ 200
20. การทํากะป น้ําปลา น้ําเคย ไตปลา เตาเจี้ยว หอยดอง ซีอ้ิว รายละ 1,000
21. การทํา หมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา เกินกวา 3 ถัง

(ถังละ 20 ลิตร)
รายละ 1,000

22. การทํา และการตากปลาเค็ม เนื้อเค็ม เปดเค็ม หนังหมู กุงแหง
การเค่ียวน้ํามันกุง

รายละ 500

23. การนึ่งปลา การตมปลา
ชั้น 1 ตั้งแต 2 เตาข้ึนไป

ชั้น 2 จํานวน 1 เตา
รายละ
รายละ

1,000
500

24. การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง
ชั้น 1 ผลิตมากกวา 250 กก./วัน
ชั้น 2 ผลิต 100 – 200 กก./วัน
ชั้น 3 ผลิตนอยกวา 100 กก./วัน

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
700
300

25. การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวยเตาหู วุนเสนเก๋ียมอ๋ี
ก. การผลิตเสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน เก๋ียมอ๋ี

ชั้นท่ี 1 ผลิตมากกวา 250 กก./วัน
ชั้นท่ี 2 ผลิต 100 – 200 กก./วัน
ชั้นท่ี 3 ผลิตนอยกวา 100 กก./วัน

ข. การผลิตขนมจีน
ค. การผลิตเตาหู

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

1,000
400
200
200
500



26. การผลิตแบะแซ รายละ 1,000
27. การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด รายละ 1,000
28. การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอบ ขนมเปยะ

ชั้น 1 พ้ืนท่ี 100 ตารางเมตรข้ึนไป
ชั้น 2 พ้ืนท่ีนอยกวา 100 ตารางเมตร

รายละ
รายละ

1,000
800

29. การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น รายละ 300
30. การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง น้ําผลไมและ

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอ่ืนใด
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  ไมเกิน 20 แรงมา
ค.โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน     เกิน 20 แรงมา

รายละ
รายละ
รายละ

500
1,000
1,500

31. การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล รายละ 1,000
32. การผลิตนมขน รายละ 1,000
33. การทําแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู และการทําแปงอ่ืน ๆในทํานอง

เดียวกัน
รายละ 1,000

34. การสีขาวดวยเครื่องจักร
ชั้น 1 เกิน 100 แรงมา

ชั้น 2 ตั้งแต 20 – 100 แรงมา
ชั้น 3 ต่ํากวา 20 แรงมา

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
700
100

35. การตม กลั่นแอลกอฮอล สุรา เบียร และน้ําสมสายชู
ชั้น 1 ปริมาณไมเกิน 1000 ลิตร
ชั้น 2 ปริมาณตั้งแต 1,000 – 10,000 ลิตร
ชั้น 3 ปริมาณตั้งแต 10,000 ลิตร

รายละ
รายละ
รายละ

100
300

1,000
36. การผลิต บรรจุ แบงบรรจุน้ํามันจากพืช รายละ 1,000
37. การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร รายละ 1,000
38. การผลิตผงชูรส รายละ 1,000
39. การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค

ชั้น 1 ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา
ชั้น 2 ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา

รายละ
รายละ

500
1,000

40. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืนเพ่ือการคา รายละ 1,000
41. การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ รายละ 500
42. การผลิตไอศรีม

ชั้น 1 โดยไมใชเครื่องจักร
ชั้น 2 โดยใชเครื่องจักร

รายละ
รายละ

200
500

43. การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน
ชั้น 1 โดยไมใชเครื่องจักร
ชั้น 2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา
ชั้น 3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา

รายละ
รายละ
รายละ

500
1,000
2,000

44. การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร รายละ 1,000



45. การผลิตน้ําแข็ง รายละ 500
46. การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต 5 แรงมา

ข้ึนไป
รายละ 500

47. การติดตั้งตูน้ําหยอดเหรียญเพ่ือการบริโภค
ชั้น 1 จํานวน 1 - 2 ตู
ชั้น 2 จํานวน 3 ตูข้ึนไป

รายละ
รายละ

50
100

กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง

48. การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
ชั้น 1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา
ชั้น 2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมาแตไมเกิน

20 แรงมา
ชั้น 3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา

รายละ
รายละ

รายละ

1,000
2,000

3,000

49. การผลิต  การบรรจุย าสีฟ น  แชมพู  ผ า เย็น  การดาษเย็ น
เครื่องสําอางตาง ๆ

รายละ 1,000

50. การผลิตสําลี    ผลิตภัณฑจากสําลี รายละ 1,000
51. การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป รายละ 1,000
52. การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลาง รายละ 1,000
53. การทําบรรจุยารักษาโรค  ยารักษาสัตว

ก. การทํา
ข. การบรรจุ

รายละ
รายละ

1,000
500

54. การทํา การบรรจุ การสะสมยาฆาแมลง
ก. การทําหรือบรรจุ
ข. การสะสม (จํานวนมากกวา 100 ลิตรข้ึนไป)

รายละ
รายละ

1,000
500

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

55. การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา

รายละ
รายละ
รายละ

500
1,000
2,000

56. การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ รายละ 1,000
57. การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกันดวยเครื่องจักร
รายละ 1,000

58. การผลิตและมวนยาสูบ รายละ 1,000

59. การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร รายละ 1,000
60. การผลิต การสะสมปุย

ชั้น 1 เนื้อท่ีเกิน 50 ตารางเมตร
ชั้น 2 เนื้อท่ีไมเกิน 50 ตารางเมตร

รายละ
รายละ

500
300



61. การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร รายละ 500
62. การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง รายละ 1,000

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
63. การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณหรือ

เครื่องใชตาง ๆ
รายละ 1,000

64. การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการใน
ขอ 63

รายละ 1,000

65. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะ

ชั้น 1 ดวยเครื่องจักร
ชั้น 2 ดวยไฟฟา
ชั้น 3 ดวยแกส

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
700
500

66. การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี ดีบุก โครเม่ียม นิเกล
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการในขอ 63

รายละ 1,000

67. การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด รายละ 1,000
68. การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร รายละ 1,000

กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
69. การประดับตกแตงรถยนต , การพนสารกันสนิมยานยนต รายละ 1,000
70. การตอประกอบ การเคาะ การปะผุ พนสี หรือซอมเครื่องจักร

เครื่องยนต รถยนต
ก.การตอประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี เครื่องจักร เครื่องยนต

รถยนต
ชั้น 1 พ้ืนท่ีต่ํากวา 200 ตารางเมตร
ชั้น 2 พ้ืนท่ีมากกวา 200 ตารางเมตร

ข.การซอมเครื่องจักร เครื่องยนต รถยนต รถจักรยานยนต
ชั้น 1 ซอมเครื่องจักร เครื่องยนต รถยนต
ชั้น 2 ซอมรถจักรยานยนต

รายละ
รายละ

รายละ
รายละ

500
1,000

1,000
300

71. การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล

รายละ 1,000

72. การลาง การอัดฉีดรถยนต รายละ 500
73. การปะ  เชื่อมยาง

ชั้น 1 ยางรถยนต
ชั้น 2 ยางรถจักรยานยนต
ชั้น 3 ยางรถจักรยาน

รายละ
รายละ
รายละ

500
200
100

74. การอัดผาเบรค  ผาครัช รายละ 500

75. การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
. การผลิต

ข. การซอม
รายละ
รายละ

1,000
1,000



ค. การอัด
ชั้น 1 เครื่องอัด 3 เครื่องข้ึนไป
ชั้น 2 เครื่องอัด 2 เครื่อง
ชั้น 3 เครื่องอัด 1 เครื่อง

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

1,000
500
300

กิจการที่เกี่ยวกับไม
76. การผลิตไมขีดไฟ รายละ 1,000
77. การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ หรือการตัดไม

ก. ดวยเครื่องจักร
ข. ดวยแรงคน

รายละ
รายละ

1,000
500

78. การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือ การพน การ
ทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม

รายละ 1,000

79. การอบไม รายละ 500
80. การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร รายละ 1,000
81. การประดิษฐสิ่งของ เครื่องเขียน เครื่องใชดวยกระดาษ รายละ 1,000
82. การผลิตกระดาษตาง ๆ รายละ 1,000
83. การเผาถานเพ่ือการคา รายละ 500
84. การสะสมถาน

ก.ขายสง
ข.ขายปลีกมากกวา 50 กก.

รายละ
รายละ

1,000
200

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
85. กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
รายละ 1,000

86. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการในขอ
84 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ก. อาบ อบ นวด
ข. นวดแผนโบราณ
ค. นวดฝาเทา กดจุด กดเสน

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
500
200

87. การใหบริการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ
ใหบริการในขอ 85 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล

รายละ 500

88. การประกอบกิจการโรงแรม
ชั้น 1 จํานวนหองพักไมเกิน 50 หอง
ชั้น 2 จํานวนหองพัก 50 – 200 หอง

รายละ
รายละ

1,000
2,000

89. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน

ชั้น 1 จํานวนหองไมเกิน 10 หอง
ชั้น 2 จํานวนหอง 11 – 20 หอง
ชั้น 3 เกิน 20 หองข้ึนไป

รายละ
รายละ
รายละ

300
500
700

90. การประกอบกิจการโรงมหรสพ รายละ 500
91. การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง ดิสโกเทค  คาราโอเกะ รายละ 1,000



หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
92. การประกอบกิจการสระวายน้ํา รายละ 1,000
93. การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืนใน

ทํานองเดียวกัน
รายละ 1,000

94. การประกอบกิจการรานเสริมสวยหรือแตงผม
ก.รานปรับอากาศ

ชั้น 1 เกาอ้ีตัดผมมากกวา 10 ตัว
ชั้น 2 เกาอ้ีตัดผม 5 – 10 ตัว
ชั้น 3 เกาอ้ีตัดผมนอยกวา 5 ตัว

ข.รานธรรมดา
ชั้น 1 เกาอ้ีตัดผมมากกวา 10 ตัว
ชั้น 2 เกาอ้ีตัดผม 5 – 10 ตัว
ชั้น 3 เกาอ้ีตัดผมนอยกวา 5 ตวั

รายละ
รายละ
รายละ

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
800
500

800
500
200

95. การใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
หรือใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดย
วิธีอ่ืนใด เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล

รายละ 1,000

96. การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส รานเกมส รานอินเตอรเน็ต
การละเลนหยอดเหรียญหยอดเหรียญ

ชั้น 1 จํานวนเครื่องเลนมากกวา 10 เครื่อง
ชั้น 2 จํานวนเครื่องเลน 5 - 10 เครื่อง
ชั้น 3 จํานวนเครื่องเลนนอยกวา 5 เครื่อง

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
500
200

97. การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม

รายละ 1,000

98. การรบัจางแตงเล็บ แคะหู ลางตา ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รายละ 1,000
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

99. การปนดาย กรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวย
ก่ีกระตุกตั้งแต 5 ก่ีข้ึนไป

รายละ 1,000

100. การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน รายละ 500
101. การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร รายละ 500
102. การเย็บผาดวยเครื่องจักร ตั้งแต 5 เครื่องข้ึนไป รายละ 500
103. การพิมพผาหรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ รายละ 500
104. การซัก อบ รีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร

ชั้น 1 จํานวน 5 เครื่องข้ึนไป
ชั้น 2 จํานวน 3 – 4 เครื่อง
ชั้น 3 จํานวน 1 – 2 เครื่อง

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
700
300

105. การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ รายละ 1,000
กิจการเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง



106. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา รายละ 500
107. การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร รายละ 1,000
108. การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง รายละ 1,000
109. การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง

ชั้น 1 เกิน 5,000 กก.
ชั้น 2 ตั้งแต 1,000 – 5,000 กก.
ชั้น 3 ต่ํากวา 1,000 กก.

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
700
300

110. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง
ก. การเจียระไนเพชร พลอย
ข.การเจียระไนหิน กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง

รายละ
รายละ

1,000
700

111. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ รายละ 1,000
112. การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง รายละ 1,000
113. การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ

สวนผสม เชน ผาคลัช ผาเบรค กระเบื้อง เปนตน
รายละ 1,000

114. การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว รายละ 1,000

115. การผลิตกระดาษทราย รายละ 1,000
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม  ถานหิน  สารเคมี

116. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง หรือสารตัวทํา
ละลาย

รายละ 1,000

117. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงแกส
ก. การทําและการบรรจุ
ข. การสะสมแกส

ชั้น 1 เกิน 1,000 กก.
ชั้น 2 ตั้งแต 500 – 1,000 กก.
ชั้น 3 ต่ํากวา 500 กก.

รายละ

รายละ
รายละ
รายละ

1,000

1,000
500
300

118. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงปโตรเลี่ยม น้ํามันเชื้อเพลิง
ก.คลังน้ํามัน
ข.ปมน้ํามัน
ค.สถานท่ีสะสมน้ํามันเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ

ชั้น 1 สะสมตั้งแต 200 – 1,000 ลิตร
ชั้น 2 สะสมต่ํากวา 200 ลิตร

รายละ
รายละ

รายละ
รายละ

1,000
800

500
200

119. การพนสี รายละ 1,000
120. การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก หรือวัตถุ

ท่ีคลายคลึง
รายละ 1,000

121. การโม บด ชัน รายละ 1,000
122. การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี รายละ 1,000
123. การผลิต การลางฟลมรูปหรือฟลมภาพยนต รายละ 1,000
124. การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยดหรือวัตถุท่ี

คลายคลึง
รายละ 1,000

125. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด หรือวัตถุท่ีคลายคลึง รายละ 1,000



126. การผลิต บรรจุสารเคมีดับเพลิง รายละ 1,000
127. การผลิตน้ําแข็งแหง รายละ 1,000
128. การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
ก. การผลิตดอกไมเพลิง
ข. การเก็บและการคาดอกไมเพลิง

ชั้น 1 ขายสง
ชั้น 2 ขายปลีก

รายละ

รายละ
รายละ

1,000

1,000
500

129. การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา รายละ 1,000
130. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว รายละ 1,000

กิจการอื่น ๆ
131. การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย

เครื่องจักร
รายละ 1,000

132. การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคโทรนิคส
อุปกรณไฟฟา ชั้น 1 พ้ืนท่ีมากกวา 10 ตร.ม รายละ 500

133. การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง รายละ 500
134. การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่องข้ึน

ไป
รายละ 500

135. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
ชั้น 1 พ้ืนท่ีมากกวา 400 ตร.ม.
ชั้น 2 พ้ืนท่ีไมเกิน 400 ตร.ม.

รายละ
รายละ

1,000
700

136. การประกอบกิจการโกดังสินคา
ชั้น 1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
ชั้น 2 พ้ืนท่ีตั้งแต 100 -500 ตารางเมตร
ชั้น 3 พ้ืนท่ีเกิน 500 ตารางเมตร

รายละ
รายละ
รายละ

300
500

1,000


