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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

******************* 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมายว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.๒๕๕๖ อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘มาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๔๙ เทศบาลตําบลชะมาย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลชะมาย และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลชะมาย เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลชะมาย เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.๒๕๔๗” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คําสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตําบล
ชะมาย ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฉบับนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการ ที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการ ที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 



  ๒ 

“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการ ที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
“การค้า” หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การ

ผลิตหรือการให้บริการใดๆ  เพ่ือทําประโยชน์อันมีมูลค่า 
“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า  การประกอบกิจการที่

ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน  ๖  ปี  ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้  
ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไมก่็ตาม 

“การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” หมายความ  การประกอบกิจการที่ให้บริการ
ส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)  ที่บ้านของผู้รับบริการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าการ
ประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจออกกฎข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๖ ให้กิจการต่างๆดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องมีการควบคุมในเขต
เทศบาลตําบลชะมาย 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว ์
  (๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 

(๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม 
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจกรรมนั้น  ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๒. กิจการเกี่ยวกับสัตว์  หรอืผลิตภัณฑ์สัตว ์
(๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการ

ฆ่าบริโภคในครัวเรือน 
(๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 
(๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์  ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
(๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์    

หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ 
(๗) การผลิต  การโม่  การปุน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทํา

อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง 



  ๓ 

๓. กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม 
(๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
(๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว 

ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 
(๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน 

ครัวเรือน 
(๕) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช 

ยกเว้น  ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๗) การผลิต  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกีย้มอ่ี 
(๘) การผลิตแบะแซ 
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ 
(๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ

บริโภคครัวเรือน 
(๑๒) การผลิต  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
(๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
(๑๖) การค่ัวกาแฟ 
(๑๗) การผลิต  ลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
 (๑๘) การผลิตผงชูรส 
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
(๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
(๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
(๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
(๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพ่ือการบริโภค 

ในครัวเรือน 
(๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ่ ๕  แรงม้าข้ึนไป 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
(๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 



  ๔ 

(๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพ ู ผ้าเย็นกระดาษเย็น  เครือ่งสําอางต่างๆ 
(๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
(๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
(๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ 

๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันพืช 
(๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิตแปูงมันสําปะหลัง  แปูงสาคูหรือแปูงอ่ืนๆ  ในทํานองเดยีวกันด้วยเครื่องจักร 
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๗) การผลิตสะสมปุ๋ย 
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(๙) การตาก  การสะสมหรือการขนย้ายมันสําปะหลัง 

๖. กิจกรรมที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครือ่งมอืเครือ่งจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
(๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน (๑) 
(๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การต ี การตัด  การประสาน  การรีด การอัดโลหะด้วย 

เครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูา  ยกเว้นกิจการใน (๑) 
(๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  นิเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด 

ยกเว้นกิจการใน   (๑) 
(๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๑) 
(๖) การทําเหมืองแร ่ การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่ 

๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อมการปรับแต่งระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เครือ่งจักรหรือเครื่องกล 
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือ      

จําหนา่ยและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกล่าว
ด้วย 

(๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
(๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
(๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
(๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือการตัด

ไม้ด้วยเครื่องจักร 



  ๕ 

(๓) การประดิษฐ์ไม้หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่นการทําสารเคลือบเงาสี 
หรือการแต่งสําเร็จจากผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
(๖) การผลิตสิ่งของเครือ่งใช้  เครือ่งเขียนด้วยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษต่างๆ 
(๘) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  ๙ (๑)  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ใน  ๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน 

ในทํานองเดียวกัน 
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  หรือการ

แสดงอื่นๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็นการให้ 

บริการใน  ๙ (๑) 
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสง  หรือเสียงประกอบ  หรือเล่นอ่ืนๆในทํานอง

เดียวกัน 
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑) การประกอบกิจกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีควบคุมทางโภชนาการให้ 

อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน   ๙ (๑) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
(๑๓) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์ 

หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๔) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 
(๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
 
 



  ๖ 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(๑) การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก

ตั้งแต ่ ๕  กี ่ ขึน้ไป 
(๒) การสะสมปอ  ปุาน  ฝูายหรือนุ่น 
(๓) การปั่นฝูาย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร  ตั้งแต ่ ๕  เครือ่ง  ขึน้ไป 
(๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
(๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืนๆ 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒) การระเบิด  การโม่  การปุนหินด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตเครือ่งใช้ด้วยซีเมนต์หรือ  วัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน 
(๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๖) การเลื่อน  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก    

ผ้าคลัตช์  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝูาเผดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
(๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดส์หรือสารตัว

ทําลาย 
(๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
(๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

ต่างๆ 
(๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
(๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  ๗ (๑) 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๗) การโม่  การบดชัน 
(๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
(๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร ์
(๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 



  ๗ 

(๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
(๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ 

ผลิตดอกไมเ้พลิง 
(๑๕) การผลิตเซลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

๑๓. กิจการอื่นๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือ  หรือพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟูา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ไฟฟูา 
(๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
(๙) การก่อสร้าง 
(๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย 
การผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย  แล้วแต่กรณีใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนเทศบัญญัตินี้  ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
 

หมวด ๒ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืนๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานสถานประกอบกิจการนั้น  จะต้องตั้งอยู่ห่างจาก
ชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืนๆ  ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  ทั้งนี้เพ่ือปูองกันอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต

ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน  มี



  ๘ 

ลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีด
ขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอและมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่าง
ฉุกเฉิน  เมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง  

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า 
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วม  ตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ  ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บรวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม  และเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล

ฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ดําเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ  หรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกัน  และกําจัดแมลง  และสัตว์ที่เป็นพาหะของ

โรคติดต่อให้ถกูต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัว  ที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหารการ

ปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้อง  ตามเทศบัญญัติว่าด้วยสถาน 
จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้  เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตให้มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันออกใบอนุญาต 
 

หมวด ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนีจ้ะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อ
ครั้ง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด  หรือยอมรับให้แก่คนงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 



  ๙ 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใดๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการใด  ที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง  หรือความ
สั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ําของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมี  หรือวัตถุอันตราย 
จะต้องดําเนินการควบคุมและปูองกัน  มิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
 

หมวด ๔ 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๑๙ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ 

ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ ๒๐ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า
จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พร้อมสําเนาที่รับรอง
ถูกต้อง  ๒  ฉบับ 

(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง  ๒  ฉบับ 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นดํา  ของผู้รับใบอนุญาต  ขนาด         

๑ x๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
(๔) สําเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล   พร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผู้แทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(๕) หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีที่เจ้าของกิจการไมม่ายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง) 
(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ  

ข้อ ๒๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) สถานที่นั้น  ต้องตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําโสโครกไปให้พ้นจากสถานที่
นั้นได้โดยสะดวก 

(๒) ต้องทํารางระบายน้ําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อซึ่งรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุ
ถาวร  มีลักษณะเรียบไม่ซึมไม่รั่ว  น้ําไหลได้สะดวก 

(๓) การระบายน้ําและรางระบายน้ํา  ระบายต้องไม่มีลักษณะเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําใน 
น้ําสาธารณะหรือแก่ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง 

(๔) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณะสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพ้ืนด้วยวัสดุถาวร  เพ่ือ 



  ๑๐ 

ปูองกันมิให้น้ําซึม  รั่วไหล  หรือขังอยู่ได้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา 
เครื่องปูองกันควัน  มูลเถ้า  กลิ่นไอ  หรือสิ่งอ่ืนใด  ซึ่งอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียงต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามคําแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๕) ต้องให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอ 
(๖) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่การค้านั้น 
(๗) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนอันได้สุขลักษณะ 
(๘) ต้องมีห้องน้ําห้องส้วมอันได้สุขลักษณะให้พอกับจํานวนคนทําการอยู่ในสถานที่นั้น 

และต้องอยู่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(๙) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีท่ีขังสัตว์และที่ปล่อยกว้างขวางพอ 
(๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า  จะต้องมีที่ตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้า

พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา  และ 

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและคําสั่งของเทศบาลตําบลชะมาย 
(๑๒) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้า  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถประกอบการ 

นั้นได ้ โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(๑๓) ห้ามมิให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่มและ

กิจการเกี่ยวกับการบริการ  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อที่ระบุไว้   หรือเมื่อเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขได้ตรวจพบว่าตนเป็นพาหะหรือได้รับแจ้งความเป็นหนังสือแล้วว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อดัง
ระบุตอ่ไปนี้ 

(๑๓.๑) โรคเรื้อน 
(๑๓.๒) วัณโรค 
(๑๓.๓) กามโรค 
(๑๓.๔) คุดทะราด 
(๑๓.๕) ไขท้รพษิ 
(๑๓.๖) ไข้อีสุกอีใส 
(๑๓.๗) หัด 
(๑๓.๘) บิด 
(๑๓.๙) คางทูม 
(๑๓.๑๐) อหิวาตกโรค 
(๑๓.๑๑) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(๑๓.๑๒) โรคอ่ืนๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ 
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์  
 ข้อ ๒๓ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และ



  ๑๑ 

ในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความ
ไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ต้องออกใบอนุญาตหรือมี
หนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยาย
เวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็น
แต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลชะมายเท่านั้น  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่น     
คําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตการ  ขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้  ตามข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑  ด้วย 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้
ได้รับใบอนุญาตจะไดบ้อกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  ในกรณีที่
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจํานวน 

ข้อ ๒๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบลชะมาย 
ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบ

กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที ่ ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 



  ๑๒ 

 
ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก 

(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุด  ว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบังคับนี้  หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบังคับนี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ทีเ่หมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  
 

ประกาศ ณ วันที่     12      เดือน     มีนาคม     พ.ศ.2556 
 

 
 (ลงนาม)       ประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง 

(นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง) 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
 

เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)    ฐิตวัฒน  เชาวลิต 
     (ว่าที่  ร.ต. ฐิตวัฒน  เชาวลิต) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการ 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  ๑๓ 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ให้ใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 
อัตรารายการค่าธรรมเนียม 

 
ที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม 
๑ การเลี้ยงม้า โค กระบือ 

ก. จํานวนตั้งแต่  ๘  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๓๐  ตัว   
ข. จํานวนตั้งแต่  ๓๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว   
ค. จํานวนตั้งแต่  ๑๐๑  ตัวขึ้นไป    

   

 
๒๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 

๒ การเลี้ยงสุกร 
ก. จํานวน  ๑๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว  
ข. จํานวนตั้งแต่  ๕๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว   
ค. จํานวนตั้งแต่  ๑๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว    

        ง. จํานวนตั้งแต่  ๕๐๑  ตัวขึ้นไป     
   

 
๑๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๖๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 

๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ 
ก. จํานวนตั้งแต่  ๘  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๓๐  ตัว    
ข. จํานวนตั้งแต่  ๓๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว    
ค. จํานวนตั้งแต่  ๑๐๑  ตัวขึ้นไป      

 

 
๒๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 

๔ การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่ 
ก. จํานวนตั้งแต่  ๕๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตัว   
ข. จํานวนตั้งแต่  ๓๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๖๐๐  ตัว   
ค. จํานวนตั้งแต่  ๖๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว   

        ง. จํานวนตั้งแต่  ๑,๐๐๑  ตัวขึ้นไป     
   

 
๑๐๐ บาท 
๒๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 

๕ การเลี้ยงสัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
ก. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่  ๕๐  ตารางเมตรขึ้นไป    
 

 
๑๐๐ บาท 

๖ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม 
ก. จํานวนตั้งแต่  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว    
ข. จํานวนตั้งแต่  ๕๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว    
ค. จํานวนตั้งแต่  ๑๐๑  ตัวขึ้นไป      
 

 
๑๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 

๗ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว ์ หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี ๓๐๐ บาท 



  ๑๔ 

ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์ของ
กิจการนั้น ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ  ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม       
  

 

๘ การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด การฆ่าสัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยใช้เครื่องจักร      
          ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   

 
 
๑,๐๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
 

๙ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก   
 

๑,๐๐๐ บาท 

๑๐ การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป   
 

๕๐๐ บาท 

๑๑ การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์   
 

๑,๐๐๐ บาท 

๑๒ การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๑๓ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์ 
หนังสัตว์   เขาสัตว์  หรือส่วนอื่นๆ  ของสัตว์ 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้า  ขึน้ไป   
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังต่ํากว่า  ๕  แรงม้า  ลงมา  

          ค. ไม่ใช้เครื่องจักร      

 
 
๒,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
 

๑๔ การผลิต  การโม่  การปุน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ
การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  หรือพืช
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้าข้ึนไป    
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า  แต่ไม่เกนิ  ๕  แรงม้า 

           ค. เครือ่งจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงม้า   
 

 
 
 
๑,๐๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๒๐๐ บาท 

๑๕ การสะสมหรือล้างครั่ง   
 

๒,๐๐๐ บาท 

๑๖ การผลิต เนยเทียม 
 

๒,๐๐๐ บาท 

๑๗ การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  
ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิต
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 
 
 



  ๑๕ 

ก. การผลิตและสะสม       
ข. การสะสม       

๑. สถานที่ประกอบการ  เนื้อที่ตั้งแต่  ๑๐๐  ตารางเมตร  ขึ้นไป 
 

๒๐๐ บาท 
 
๕๐๐ บาท 

๑๘ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
          ก. การผลิต  การหมักและการสะสม 
          ข. การสะสม 
๑. สถานที่ประกอบการ  เนื้อที่ไม่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการ  เนื้อที่ตั้งแต่  ๑๑-๒๕  ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการ  เนื้อที่ตั้งแต่  ๒๖-๕๐  ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร 
๕. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป 
๖. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป  
 

 
 
๒,๐๐๐ บาท 
 
๑๐๐ บาท 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๘๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 

๑๙ การตากเนื้อสัตว์ การผลติ เนื้อ สัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุง้ ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          ก. การผลิตและสะสม 
          ข. การสะสม                                                               
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๑-๒๕ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๖–๕๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๐–๑๐๐ ตารางเมตร 
๕. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑–๒๐๐ ตารางเมตร 
๖. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป 
 

 
 
๒,๐๐๐ บาท 
 
๑๐๐ บาท 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๔๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
 

๒๐ การนึ่ง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว์ พืช 
ยกเว้นสถานจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิต 
และการผลิตบริโภคในครัวเรือน 
         ก. การผลิตและสะสม 
         ข. การสะสม 
๑. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๑-๒๕ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร 
๕. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร                 
๖. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
 
 
๑,๐๐๐ บาท 
 
๑๐๐ บาท 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๗๐๐ บาท 
๘๐๐ บาท 
 



  ๑๖ 

 
๒๑ การผลิต เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เต้าฮวย 

          ก.โดยใช้เครื่องจักร 
๑. เครือ่งจักรประกอบกอบกิจการไม่เกิน ๒ แรงม้า 
๒. เครือ่งจักรประกอบกิจการตั้งแต่ ๓-๑๐ แรงม้า 
๓. เครือ่งจักรประกอบกิจการตั้งแต่ ๑๑-๒๐ แรงม้า 
๔. เครือ่งจักรประกอบกิจการตั้งแต่ ๒๑ แรงม้า ขึน้ไป 
          ข โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๑-๒๕ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๖–๕๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑–๑๐๐ ตารางเมตร 
๕. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๔๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๔๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
 

๒๒ การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิต กุนเชียง หมูยอ ไส้กรอกหมูตั้ง ยกเว้นที่
จําหน่ายในอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ 
บริโภคในครัวเรือน 
          ก. การผลิตและสะสม 
          ข. การสะสม 
๑. สถานทีป่ระกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๑-๒๕ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร 
๕. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต ่๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร 
๖. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
 
 
๑,๐๐๐ บาท 
 
๑๐๐ บาท 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๗๐๐ บาท 
๘๐๐ บาท 
 

๒๓ การประกอบกิจการทาขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
          ก.โดยใช้เครื่องจักร 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตาราง 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
          ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๘๐๐ บาท 
  
๑๐๐ บาท 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
 



  ๑๗ 

 
๒๔ การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น การผลิตเพ่ือ 

บริโภคในครัวเรือน 
 

๑,๐๐๐ บาท 
 

๒๖ การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล  
 

๑,๐๐๐ บาท 

๒๗ การผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว  
 

๑,๐๐๐ บาท 

๒๘ การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู  
 

๑,๐๐๐ บาท 

๒๙ การค่ัวกาแฟ  
 

๕๐๐ บาท 

๓๐ การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร  
 

๑,๐๐๐ บาท 

๓๑ การผลิตผงชูรส  
 

๑,๐๐๐ บาท 

๓๒ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 
          ก. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
          ข. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึน้ไป  
 

 
๓๐๐ บาท 

๕๐๐ บาท 

๓๓ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม ้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพื่อ 
บริโภคในครัวเรือน 
 

๕๐๐ บาท 
 

๓๔ การผลิต การบรรจุชาแห้ง ชาผง หรือเครือ่งดื่มชนิดผงอื่นๆ  
 

๑,๐๐๐ บาท 

๓๕ การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
          ก. การผลิตด้วยเครื่องจักร 
          ข. การผลิตด้วยมือ (ไม่เกิน ๕ ถัง/วัน) 
 

 
๕๐๐ บาท 
๑๐๐ บาท 

๓๖ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
 

๑,๐๐๐ บาท 

๓๗ การประกอบกิจการห้องเย็น แช่เย็นอาหาร  
 

๑,๐๐๐ บาท 

๓๘ การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ
บริโภคในครัวเรือน 
๑. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า 
๒. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๓-๕ แรงม้า 
๓. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๖-๑๐ แรงม้า 

 
 
๕๐๐ บาท 
๗๐๐ บาท 
๘๐๐ บาท 



  ๑๘ 

๔ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๑๑ แรงม้า ขึน้ไป ๑,๐๐๐ บาท 
๓๙ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้า ขึ้นไป  

 
๑,๐๐๐ บาท 

๔๐ การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
๑. เครือ่งจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้า ขึน้ไป 
๒. เครือ่งจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
๓. เครือ่งจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้า 
 

 
๑,๐๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
 

๔๑ การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครือ่งสําอาง  
 

๕๐๐ บาท 

๔๒ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี  
 

๕๐๐ บาท 

๔๓ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  
 

๕๐๐ บาท 

๔๔ การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่าง ๆ  
 

๕๐๐ บาท 

๔๕ การอัด การสกัดเอาน้ามันจากพืช  
 

๕๐๐ บาท 

๔๖ การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
           ก. การล้าง การรม การอบยางพาราดิบ 
           ข. การสะสมยางพาราดิบและเศษยางพารา 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๑ - ๓๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๓๑ - ๕๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร 
๕. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
           ค. การผลิตยางแผ่นจากรับซื้อน้ํายางสด 
           ง. โรงงานรับซื้อน้ํายางสด 
 

 
๕๐๐ บาท 
 
๕๐๐ บาท 
๗๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ บาท 
๒,๕๐๐ บาท 
๓,๐๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
 

๔๗ การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู หรือแปูงอ่ืน ในทํานองเดียวกันด้วย 
เครือ่งจักร 
 

๑,๐๐๐ บาท 
 

๔๘ การสีข้าวและสีกาแฟด้วยเครื่องจักร 
           ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
           ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกิน ๒๐ แรงม้า 
 

 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
 

๔๙ การผลิตยาสูบ 
           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ บาท 



  ๑๙ 

           ข. โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ บาท 
๕๐ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร  

 
๑,๐๐๐ บาท 

๕๑ การผลิต การสะสมปุ๋ย 
           ก. การผลิตปุ๋ย 
           ข. การสะสมปุ๋ย 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
๕๐๐ บาท 
 
๑๐๐ บาท 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
 

๕๒ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึง ด้วยเครื่องจักร  
 

๕๐๐ บาท 

๕๓ การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง  
 

๕๐๐ บาท 

๕๔ การผลิต โลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครือ่งจักร อุปกรณ์หรือ เครือ่งใช้
ต่างๆ 
            ก. โดยใช้เครื่องจักร 
            ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ –๑๐๐ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
๑,๐๐๐ บาท 
 
๑๐๐ บาท 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
 

๕๕ การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด 
            ก. การหล่อ การหลอม การกลึง การถลุง แท่นกลึงแท่นละ 

 
๕๐๐ บาท 

๕๖ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การคัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูา 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป  

 
 
๓๐๐ บาท 
๔๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๘๐๐ บาท 

๕๗ การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรือโลหะ
อ่ืนใด 
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 

 
 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 



  ๒๐ 

  
 

๕๘ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด 
            ก. เครือ่งจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้า ขึน้ไป 
            ข. เครือ่งจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
            ค. เครือ่งจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา 
 

 
๑,๐๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
 

๕๙ การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๖๐ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม 
ยานยนต์ 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๖ – ๕๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๗๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 

๖๑ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรือ อุปกรณ์ 
ทีเ่ป็นส่วนประกอบของรถยนต์ เครือ่งจักร หรือเครื่องกล 
 

๕๐๐ บาท 
 

๖๒ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครือ่งจักร หรือเครื่องกลซึ่งมาไว้
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม หรือการ
ปรับปรุง ยานยนต์ เครือ่งจักร หรือเครือ่งกล ดังกล่าวด้วยการซ่อมบํารุง 
           ก. จักรยานยนต์ 
           ข. รถยนต์ 
 

 
 
 
๑๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
 

๖๓ การล้าง การอัดฉีดรถยนต์ 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ บาท 

๖๔ การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
           ก. การผลิตและอัดแบตเตอรี่น้ําและแห้ง 
           ข. การซ่อมแบตเตอรี่น้ําและแห้ง 
           ค. การอัดแบตเตอรี่น้ําและแห้ง 
 

 
๒,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
 

 
 



  ๒๑ 

 
๖๕ การปะ การเชื่อมยาง (หล่อดอก) 

           ก. การเชื่อมยาง (หล่อดอก) 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
           ข การปะยาง การเชื่อมยาง 
- รถยนต์ 
- รถจักรยานยนต์สองล้อ สามล้อ 
 

 
 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
 
๕๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
 

๖๖ การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๖๗ การผลิตไม้ขีดไฟ  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๖๘ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิว้ หรือการ
ตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
           ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา 
           ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
           ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้า ขึน้ไป 
 

 
 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
 
๑,๕๐๐ บาท 
 

๖๙ การประดิษฐ์ไม้หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทําสาร
เคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย 
           ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา 
           ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงมา้แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
           ค. เครื่องจักรที่มีกาลัง ๕ แรงม้า ขึน้ไป 
 

 
 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ บาท 

๗๐ การอบไม้  
 

๕๐๐ บาท 

๗๑ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๗๒ การประดิษฐ์สิ่งของ เครือ่งใช้ เครือ่งเขียนด้วยกระดาษ 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๖ – ๕๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
 



  ๒๒ 

๗๓ การผลิตกระดาษต่างๆ  ๒,๐๐๐ บาท 
๗๔ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 

          ก เพ่ือขายส่ง 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๖ – ๕๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
 
๒๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๗๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
 

๗๕ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ 
๑ สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
๒ สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร ขึน้ไป 
๓ การนวดแผนโบราณ 
 

 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
 

๗๖ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
๑ สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
๒ สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร ขึน้ไป 
๓ การนวดแผนโบราณ 
 

 
๕๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
 

๗๗ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้า อบสมุนไพร  
 

๓๐๐ บาท 

๗๘ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
           ก. มีห้องพักตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องข้ึนไป 
           ข มีห้องพักตั้งแต่ ๕๐ – ๙๙ ห้อง 
           ค มีห้องพัก ตํ่ากว่า ๕๐ ห้อง 
 

 
๔,๐๐๐ บาท 
๓,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
 

๗๙ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ กิจการ 
อ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 

๑,๐๐๐ บาท 
 

๘๐ การประกอบกิจการมโหรสพ  
 

๑,๐๐๐ บาท 

๘๑ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ 
หรือการแสดงอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 

๒,๐๐๐ บาท 
 

๘๒ การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๘๓ การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรอืการเล่นอ่ืนๆ 
ใน ทํานองเดียวกัน 
 

๒,๐๐๐ บาท 
 



  ๒๓ 

 
๘๔ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม 

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 

๓๐๐ บาท 
 

๘๕ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโดยวิธี
อ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
 

๑,๐๐๐ บาท 
 

๘๖ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์  
 

๑,๐๐๐ บาท 

๘๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
 

๒,๐๐๐ บาท 
 

๘๘ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
 

๓,๐๐๐ บาท 

๘๙ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 
๑ สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๒ สถานที่ประกอบการเนื้อ ทีต่ั้งแต่  ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร 
๓ สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
๓๐๐ บาท 
๖๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 

๙๐ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
๑ สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๒ สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่  ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร 
๓ สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
๓๐๐ บาท 
๖๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 

๙๑ การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่
กระตุกตั้งแต่ ๕ กี ่ขึ้นไป 
           ก การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 
           ข การทอผ้าด้วยกีก่ระตุก เกิน ๑๐ กี ่ขึ้นไป 
           ค การทอผ้าด้วยกีก่ระตุก ตั้งแต่ ๕ – ๑๐ กี ่
 

 
 
๒,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
 

๙๒ การสะสมปอ ปุาน ฝูาย หรือนุ่น 
๑ สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๒ สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
๓ สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร 
๔ สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 

 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
 



  ๒๔ 

 
๙๓ การปั่นฝูาย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร  

 
๒,๐๐๐ บาท 

๙๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๙๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่อง จักรตั้งแต ่๕ เครือ่ง ขึน้ไป 
           ก ตั้งแต่ ๖ – ๑๐ เครือ่ง 
           ข ตั้งแต่ ๑๑ – ๒๐ เครือ่ง 
           ค ตั้งแต่ ๒๑ เครือ่ง ขึน้ไป 
 

 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
 

๙๖ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออื่นๆ 
           ก การผลิตด้วยมือ 
           ข การผลิตด้วยเครื่อง 
๑ สถานประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๒ สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
๕๐๐ บาท 
 
๑,๐๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 

๙๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบ ผ้าด้วยเครื่องจักร 
           ก. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
           ข. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๑ – ๒๕ ตารางเมตร 
           ค. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตร ขึน้ไป 

 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
 

๙๘ การย้อม การขัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ  
 

๕๐๐ บาท 

๙๙ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
           ก. โดยใช้เครื่องจักร 
           ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 

 
๒,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
 

๑๐๐ การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร 
           ก. ถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร        
           ข. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป                           

 
๑,๕๐๐ บาท 
๒,๕๐๐ บาท 
 

๑๐๑ การผลติ เครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือ วัตถุคล้ายคลึง 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร                          
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 

 



  ๒๕ 

 
๑๐๒ การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

           ก. ๑ – ๓ ตัน 
           ข. ๓ - ๕ ตัน 
           ค. ๕ ตัน ขึ้นไป 
 

 
๑,๐๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
๓,๐๐๐ บาท 

๑๐๓ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 

๓,๐๐๐ บาท 

๑๐๔ การเลื่อย การตัด การประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ  
 

๓,๐๐๐ บาท 

๑๐๕ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๑๐๖ การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้า
เบรก 
ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูาเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น 
 

๓,๐๐๐ บาท 
 

๑๐๗ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
            ก. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
            ข. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร     
            ค. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑–๒๐๐ ตารางเมตร        

              ง. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป       

 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
 

๑๐๘ การผลิตกระดาษทราย  ๒,๐๐๐ บาท 
 

๑๐๙ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๑๑๐ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือ 
สารตัวทําละลาย 
 

๓,๐๐๐ บาท 
 

๑๑๑ 
 

การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ หรือแก๊ส 
 

๓,๐๐๐ บาท 

๑๑๒ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่างๆ 
            ก. แบบไม่ใช้เครื่องจักร 
            ข. แบบใช้เครื่องจักร 
 

 
 
๒,๐๐๐ บาท 
๕,๐๐๐ บาท 

๑๑๓ การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก  
 

๓,๐๐๐ บาท 



  ๒๖ 

 
๑๑๕ การโม่ การบดชัน 

         ก. โดยใช้เครื่องจักร  
         ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 

 
๒,๐๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 

๑๑๔ การประดิษฐ์สิ่งเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไมเ่กิน ๕๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 

 
 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
 

๑๑๕ การผลิต การล้างฟิล์มถ่ายรูป หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
         ก. การผลิต 
         ข. การล้างฟิล์มถ่ายรูป 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร ขึน้ไป 
          ค. การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
 

 
๒,๐๐๐ บาท 
 
๓๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
 

๑๑๖ การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ 
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร ขึน้ไป 
 

 
 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 

๑๑๗ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร 
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อ ที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึน้ไป 

 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
 

๑๑๘ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๑๑๙ การผลิตน้ําแข็งแห้ง  ๑,๕๐๐ บาท 
๑๒๐ การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
ก. การผลิต การเก็บ การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
ข. การค้าปลีกดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบของ

 
 
๔,๐๐๐ บาท 
 
๑,๐๐๐ บาท 



  ๒๗ 

ดอกไม้เพลิง  
 

๑๒๑ การผลิตแชลแลค หรือสารเคมีเคลือบเงา  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๑๒๒ การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

ก. การผลิต การเก็บ การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
ข. การค้าปลีกดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบของ
ดอกไม้เพลิง 

 

 
 
๔,๐๐๐ บาท 
 
๑,๐๐๐ บาท 
 

๑๒๓ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือ พาหะนํา
โรค 
          ก. โดยใช้เครื่องจักร 
          ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 

 
๓,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
 

๑๒๔ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว  
 

๒,๐๐๐ บาท 

๑๒๕ การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้า ลงมา 
          ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกนิ ๕ แรงม้า 
          ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้า ขึน้ไป 
 

 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 
 

๑๒๖ การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่งไฟฟูา อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟูา 
 

๕๐๐ บาท 

๑๒๗ การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
           ก. การผลิตด้วยมือ 
           ข. การผลิตด้วยเครื่องจัก 

 
๓๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 

๑๒๘ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
เครือ่งถ่ายเอกสาร ไม่เกิน ๓ เครือ่ง 
เครือ่งถ่ายเอกสาร เกิน ๓ เครือ่ง 

 

 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
 

๑๒๙ การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
          ก. พ้ืนที ่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
          ข. พ้ืนที ่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไ่มเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
          ค. พ้ืนที ่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
 

 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ บาท 
 



  ๒๘ 

 
๑๓๐ การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

          ก. พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
          ข. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ ๕๐ – ๑๐๐ ตารางเมตร 
          ค. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
 

 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ บาท 

๑๓๑ การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  
 

๕๐๐ บาท 

๑๓๒ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
 

๓๐๐ บาท 

๑๓๓ การแต่งผม 
          ก. พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
          ข. พ้ืนที่เกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
          ค. พ้ืนที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
          ง. พ้ืนที่ตารางเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
 

 
๑๐๐ บาท 
๒๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๘๐๐ บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒๙ 

 
 

แบบ กอ.๑ 

 

ค าขอรับใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

เขียนที่ สํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย 
 

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

ข้าพเจ้า   บุคคลธรรมดํา   นิติบุคคล ชื่อ...............................................................อายุ...........ปี 
 อยู่บ้าน   สํานักงาน  เลขที่................ถนน..............................................ตําบล...................................... 
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ขอรับใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อสถานที่..........................................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี
...........................................ถนน...............................................ตําบล....................................................... 
อําเภอ.........................................................จังหวัด............................................................................................
ขอรับใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวม....................................................ประเภทคือ 

  ๑.๑ ....................................................................................... ........................................................... 
  ๑.๒ .................................................................................................................................................. 
  ๑.๓ ............................................................................................................................... ................... 
๒. ผู้จัดการชื่อ......................................................................................................................................

อายุ................ปี อยู่บ้านเลขท่ี..........................ถนน.................................ตําบล................................................ 
อําเภอ...............................................จังหวัด….............................................โทรศัพท์........................................ 

๓. พร้อมคําขอนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๓.๑ บัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง 

๒ ฉบับ 
  ๓.๒ ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง ๒ ฉบับ 
  ๓.๓ รูปถา่ยหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดําของผู้รับใบอนุญาตขนาด ๑ x ๑ นิ้ว 

จํานวน ๒ รูป 
  ๓.๔ สําเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน

นิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๓.๕ หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง) 
  ๓.๖ เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ 
 
 
 
 

 
 



  ๓๐ 

 
 

๔.แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ มีดังนี้ 
 

 
 
 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ และพร้อมจะปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตวิ่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของ      
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตลอดจนกฎระเบียบและเงื่อนไขที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด 

 
 
 

            ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
     (..................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๑ 

 
แบบ กอ.๒ 

 
 
 
 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

เล่มที ่................... เลขที่ ........................... ปี ...................   

            

อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นติิบุคคล ชื่อ....................................................................อายุ ...........ปี 
สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี
...............................................ตรอก/ซอย......................................................... ถนน.........................................
หมู่ที.่...............................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด.....................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร......................................... 

ข้อ ๑. ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.................................................................. 
ลําดับที่............................ค่าธรรมเนียม....................................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่................................. 
เลขที่..........................ลงวันที่........................เดือน........................................พ.ศ. ........... .................โดยใชช้ื่อ 
สถานประกอบการว่า........................................................พ้ืนที่ประกอบการ.................................ตารางเมตร 
กําลังเครื่องจักร..........................................แรงม้า จํานวนคนงาน......................................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 
…………………………………….หมู่ที่............................ตรอก/ซอย......................................ถนน............................ 
ตําบล...........................................อําเภอ.............................................จังหวัด..................... ............................. 
โทรศัพท์.................................................................โทรสาร.................................................................... .......... 

ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑).........................................................................................................................................

  ............................................................................................................................. ................. 
 (๒).........................................................................................................................................  
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...................เดือน............................................พ.ศ. ................. ... 

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

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

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

 



  ๓๒ 

แบบ กอ.๓ 

 

  เขียนที ่สํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย 

 

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

ข้าพเจ้า   บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล ชื่อ ..................................................................อายุ ..............ป ี
อยู่บ้าน  สํานักงาน เลขที่ .....................ถนน .........................................ตําบล ................................................ 
อําเภอ ..........................................จังหวัด ...................................................โทรศัพท์ ......................................
ขอยื่นคําขอต่อใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

๑. ได้รับอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท .................................................. 
เมือ่วันที่ ............เดือน ...............................พ.ศ. ............สิ้นอํายุวันที่ ...........เดือน .......................พ.ศ. .......... 
เสียคา่ธรรมเนียมปีละ ………………………………………………………………………………......................................บาท 

๒. ชื่อสถานที ่..................................................................................................................................... .
ตั้งอยู่เลขที่ ......................ถนน ..........................................................ตําบล ....................................................
อําเภอ ...........................................จังหวัด ................................................โทรศัพท์ ........................................ 

๓. มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาตไปอีก ๑ ปี โดยยินยอมปฏิบัติตามเทศบัญญัติของ เทศบาล
ตําบลชะมายว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติการเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและตามคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎระเบียบ เทศบัญญัติและเงื่อนไขท่ี เทศบาล
ตําบลชะมายกําหนดทุกประการ 

๔. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต พร้อมแนบใบอนุญาตและเงินคา่ธรรมเนียม 
จํานวน ................................................................................... ...............................................บาท มาด้วยแล้ว 
 
 
 
 

      ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นคําขอ 
(.......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๓ 

 

รายการต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

 
  

ว/ด/ป 
 

ที่อนุญาต 

 

ว/ด/ป 
 

ที่สิ้นอายุ 

 

จํานวนเงิน(บาท) 
 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

ลงชื่อเจ้าพนักงาน 
 

ท้องถิ่น 
 

 ค่าธรรมเนียม 
 

 ค่าปรับ 
 

เล่มที่ 
 

เลขที่ 
 

ว/ด/ป 
 

        
        
        
        
 
 
ค าเตือน  ๑. แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต 

๒. ต้องยื่นคําขอต่อใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไม่ขอต่ออายุพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กําหนดตาม ข้อ ๒. จะต้อง 

เสียคา่ปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับที่หมดอายุไปด้วย 

 
 

 
 


