
 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  วาดวยการควบคุม 

การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และกฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  องคการบริหารสวนตําบลดอนแกวโดยไดรับความเห็นชอบจาก 

สภาองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  และนายอําเภอแมริม  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ใหเ รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เ ร่ือง   

การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตตําบลดอนแกวเมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่

ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวนี้  ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหยกเลิกขอ  ๒๒  แหงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  วาดวยการ

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชขอความตอไปนี้แทน  “นายกองคการ

บริหารสวนตําบลดอนแกว  มีอํานาจออกคําส่ัง  ประกาศ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และเปนผูรักษาการ  

ใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้” 

ขอ ๕ ใหเพิ่มเติมบทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและ

ยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ  โดยให

ใชบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการย่ืนขออนุญาตตอป  ดังนี้ 



 หนา   ๔๔ 
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บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอบัญญัติ 

การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับการ

เล้ียงสัตว 

๑ (๑)  การเล้ียงสัตวบก  

สัตวปก  สัตวน้ํา  

สัตวเล้ือยคลาน  หรือ

แมลง 

 

 

๑ (๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือ

รีดเอาน้ํานม 

๑ (๓)  การประกอบ 

กิจการเล้ียง  รวบรวม

สัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด

อันมีลักษณะทํานอง

เดียวกนัเพื่อประชาชน

เขาชม หรือเพ่ือ

ประโยชนของกิจการนัน้ 

ท้ังนี้จะมีการเรียกเกบ็คา

ดูหรือคาบริการไมวา

ทางตรงหรือทางออม

หรือไมก็ตาม 

 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีเล้ียงสัตวทุกชนิดไมวาจะ

เปนสัตวบก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน หรือ

แมลง  โดยมิไดมีการจํากดัจํานวนวาตองมี

จํานวนกี่ตวั เชน การเล้ียงโค  กระบือ  ชาง  มา  

วัว  เปด  ไก  นกพิราบ  นกแกว  งู  จระเข  

ตั๊กแตน  เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีเล้ียงสัตวท่ีมีวัตถุประสงค

เพ่ือรีดเอาน้ํานม  เชน  แพะ  โค  เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีเล้ียงสัตวหลายชนิดท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนเขาชมจะโดยมี

การเก็บคาเขาชมหรือไมกต็าม  เชน  สวนสัตว

พาตา  สวนสัตวสาธารณะ  สวนสัตวใน

รานอาหาร  เปนตน  คําวาธุรกจิอ่ืนใดอันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน  จะรวมสัตวท่ีให

ประชาชนเขาชม หรือเพ่ือประโยชนของ

กิจการนั้น  เชน  การแสดงละครสัตว  การ 

เล้ียงสุนัขตํารวจเพื่อฝก  เปนตน  ซ่ึงถามีการ

เก็บคาเขาชม  ก็เปนการคา  ถาไมเก็บก็ไมเปน

การคา   แตตองปฏิบัติใหตองดวยสุขลักษณะ

ตามที่ทองถ่ินกําหนด 
 

 

 

- กรณกีารเล้ียงไวดเูลน 

หรือปนงานอดิเรก  

ตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑของ 

ทองถ่ินแตไมตองขอ

ใบอนุญาต 

- 

 

- กรณกีารเล้ียงสัตวปาท่ี

รานอาหารเพื่อจูงใจ 

ใหคนเขารานนัน้  ถือวา

เปนการเล้ียงสัตวเพ่ือให

เขาชม  แตไมเปนการคา

จึงลักษณะตามที่ทองถ่ิน

กําหนด  สวนรานอาหาร

นั้น  จะตองเขมงวดเรื่อง 

การปองกนัการปนเปอน

จากการเล้ียงสัตวใน

รานอาหารอยูแลวตาม

บทบัญญัติในหมวด  ๘ 
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ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว
และผลิตภัณฑ 
๒ (๑)  การฆาสัตว 
ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร  การเร
ขาย  การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภค 
ในครัวเรือน  
 
 
 
๒ (๒)  การฟอกหนัง
สัตว ขนสัตว การสะสม
หนังสัตว ขนสัตวท่ียัง
มิไดฟอก 
๒ (๓)  การสะสมเขาสัตว  
กระดกูสัตว  ท่ียังมิได
แปรรูป 
๒ (๔)  การเคี่ยวหนงัสัตว  
เอ็นสัตว  ไขสัตว 
๒ (๕)  การตม  การตาก  
การเผา  เปลือกหอย  
เปลือกปู  เปลือกกุง  
ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร  การเร
ขาย  และการขายใน
ตลาด 

 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการฆาสัตวทุกชนดิ  
ยกเวนการฆาสัตวเพ่ือประกอบเปนอาหารไว
จําหนายในรานอาหารหรือเพ่ือเรขาย  หรือ 
เพ่ือขายในตลาดหรือเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน 
 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการฟอกหรือสะสม 
หนังสัตว  สัตวหรือขนสัตว หรือ การสะสม
หนังสัตว หรือขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีเก็บหรือสะสมเขาสัตว  
กระดกู 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการเคี่ยวหนังสัตว 
ทุกชนิด  เอ็นสัตวทุกชนิด  หรือไขสัตวทุกชนิด 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการตม  หรือตาก  หรือ
เผา  เปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  เพ่ือ
นําไปเปนผลิตภัณฑอ่ืน เชน เครื่องประดับ  
ผงซักฟอก  เปนตน  ซ่ึงมิใชการตมหรือเผา
อาหารทะเลเพื่อเปนอาหาร  จึงยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการ
ขายในตลาด 

- แมวาตองขอใบอนุญาต
ตาม พรบ.ควบคมุการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว ก็ยัง
ตองขอใบอนุญาตตาม 
พรบ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

-     สวนกรณกีารฆาสัตวบน
ทางเทาในชวงเทศกาล 
ตรุษจนีใหถือเปนกรณ ี

       ยกเวนดวย 
- 

 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
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ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๒ (๖)  การประดิษฐ
เครื่องใชหรือผลิตภัณฑ
อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  
กระดกูสัตว  เขาสัตว  
หนังสัตว  ขนสัตว  หรือ
สวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
๒ (๗)  การผลิต  การโม  
การปน การบด  การผสม  
การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใด 
ตอสัตวหรือพืชหรือ 
สวนหนึ่งสวนใดของ
สัตวหรือพืชเพ่ือเปน
อาหารสัตว 
๒ (๘)  การสะสมหรือ
การลางครั่ง 
๓.  กิจการที่เกี่ยวกับ
อาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 
๓ (๑)  การผลิตเนย เนย
เทียม 
๓ (๒)  การผลิตกะป  
น้ําพริกแกง  น้ําพรกิเผา   
น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูด ู
ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  
หอยดอง  หรือซอสปรุง
รสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีประดิษฐเครื่องใชทุกชนดิ
หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ทุกชนดิ  ท่ีทําจาก 
เปลือกหอย  กระดูกสัตว เชน  เครื่องประดับ
ทําดวยงาชาง  เปลือกสัตวทะเล  หรือเขา 
หรือหนัง  หรือหางสัตวปา  ท้ังนี้ตองไมเปน
การฝาฝนกฎหมายวาดวยการรักษาพันธุสัตวปา 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตอาหารสัตว 
ดวยวิธีการใด ๆ ท่ีทําจากสัตวหรอืพืช หรือ
สวนใดสวนหนึ่งของสัตวหรือพืช รวมทั้ง
สถานที่ผสม หรือบรรจุ หรือเก็บสะสม 
อาหารสัตวทุกชนิด 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีใชเก็บสะสมหรือลางครั่ง 
 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตเนยสด   
เนยแข็งเทียม  ทุกชนิด 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตกะป  น้ําพรกิ
แกง  น้ําพรกิเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู   
ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  อยางใด 
อยางหนึ่ง  หรือหลายอยางรวมกัน  คําวาซอส
ปรุงรสอ่ืน ๆ หมายถึงน้ําปรุงรสชนิดอ่ืน ๆ  
ท่ีผานขบวนการหมกัสัตวหรือพืช  เชน  ซอส
มะเขือเทศ  เปนตน 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- ดูหลักเกณฑ ขอ  ๖ 
 
 
 
-     ดูหลักเกณฑ ขอ  ๗ 
 
- ซอสหมายถึง 

เครื่องปรุงรส  มีลักษณะ
เหลวหรือคอนขางขน  
ใชจิ้มหรือปรุงอาหาร
เพ่ือใหมีรสชาติดีขึ้น
(พจนานกุรม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) 
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ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๓ (๓)  การผลิต  การ

หมัก การสะสมปลารา  

ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน

การผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

๓ (๔)  การตากเนื้อสัตว

การผลิตเนื้อสัตวเค็ม 

การเคี่ยวมันกุงยกเวน 

การผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

๓ (๕)  การนึ่ง  การตม  

การเคี่ยว  การตาก  หรือ

วิธีอ่ืน ใดในการผลิต

อาหารจากสัตว  พืช 

ยกเวนในสถานที่จําหนาย

อาหาร  การเรขาย  การ

ขายในตลาดและการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓ (๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  

การผลิตกนุเชียง  หมูยอ  

ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด 

และการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตหรือหมัก หรือ

สะสมอาหารประเภท  ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  

ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการตากเนื้อสัตวหรือ

ผลิตเนื้อสัตวเค็มทุกชนดิรวมท้ังการเคีย่ว 

มันกุงยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตอาหารจากสัตว

หรือพืชดวยวิธีการใด  ๆซ่ึงมิใชประเภทอาหาร 

ท่ีกําหนดไวชัดเจนแลว  ในขอ ๓ (๑) - ๓ (๓) 

นอกจาก (๙) และ (๑๑) ท้ังนี้ไมรวมสถานที่

จําหนาย  การเรขาย  การขายในตลาด  และ 

การผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีเคี่ยวน้ํามันหมูหรือผลิต

กุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

 

 

 

- 

                      

                      

 

 

- 

 

 

 

 

- ดูหลักเกณฑ ขอ ๗  

เรื่องการยกเวน 

 

        

 

 

 

 

- ดูหลักเกณฑ ขอ  ๗   

เรื่องการยกเวน 

       

 

 

                                      

 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๓ (๗)  การผลิตเสนหมี่  

ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  

เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  

เกี้ยมอ๋ี 

๓ (๘)  การผลิตแบะแซ 
๓ (๙)  การผลิตอาหาร
บรรจุกระปอง  ขวดหรือ
ภาชนะอ่ืนใด  

 
 
 

๓ (๑๐)  การประกอบ 
กิจการทําขนมปงสด 
ขนมปงแหง  จันอับ 
ขนมเปยะ 
๓ (๑๑)  การแกะ  การ
ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใช 
สวนหนึ่งของกจิการ 
หองเย็นยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓ (๑๒)  การผลิต
น้ําอัดลม  น้าํหวาน  น้ําโซดา  
น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง  
ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  เสนหมี่  

ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  

หรือ เกี้ยมอ๋ี 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตแบะแซ 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตอาหารประเภท
บรรจุกระปอง  หรือขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
ท่ีมีลักษณะที่เปน  package เหมาะตอการเคล่ือนยาย
และปองกันการปนเปอนไดระดบัหนึ่ง  เชน  
การบรรจุถุงพลาสติก  การหอแผนพลาสติก 
เปนตน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตขนมปงสด  
ขนมปงแหง  จันอับ ขนมเปยะ  ซ่ึงครอบคลุม
ถึงขนมเค็ก  คุกกี้  โมจิ  ดวย 

 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการแกะ  การลางสัตวน้ํา  
เพ่ือสงตอจําหนายแกกิจการหองเย็น  หรือ
โรงงานผลิตอาหารอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตน้ําอัดลม  
น้ําหวาน หรือเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ เชน น้ํา
ผลไมทุกชนิด  กาแฟ  น้ําชา  ท่ีบรรจุกระปอง  
ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  เชน  กลองกระดาษ  
ขวดพลาสตกิ เปนตน 

 
 

- 

 

 

 
- 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๓ (๑๓)  การผลิต  
การแบงบรรจนุ้ําตาล  

 
๓ (๑๔)  การผลิต   
ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

๓ (๑๕)  การผลิต  

การแบงบรรจุเอททิล

แอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

น้ําสมสายชู 

๓ (๑๖)  การคั่วกาแฟ  

๓ (๑๗)  การผลิตลูกช้ิน

ดวยเครื่องจกัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ (๑๘)  การผลิตผงชูรส 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตน้ําตาลหรือ 
แบงบรรจุน้ําตาล  ซ่ึงหมายรวมถึง  น้ําตาลปบ  
น้ําตาลทราย  น้ําตาลแดง 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตนมสด  นมขน  
นมผง  ชีส  นมอัดเม็ด  หรือผลิตภัณฑนมอ่ืน ๆ  

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตหรือแบงบรรจุ

เอททิลแอลกอฮอล  หรือสุราทุกชนิด (ท่ีไม 

ผิดกฎหมาย) หรือ น้ําสมสายชูทุกชนิด  เชน 

น้ําสมสายชูกล่ันหรือเทียมหรือหมัก 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการคั่วเมล็ดกาแฟ 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตลูกช้ินทุกชนิด 

เชน  ลูกช้ินหมู  วัว  ปลา  กุง  หรืออ่ืน ๆ  

ท่ีผลิตดวยเครื่องจกัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตผงชูรส 

- 
 
 

- 
 

- 

 

 

 

- เครื่องจักร (ตาม พรบ.         

โรงงาน ฯ) หมายถึงส่ิงท่ี     

ประกอบดวยช้ินสวน         

หลายช้ินสําหรับใช 

กอกําเนิดพลังงาน เปล่ียน   

หรือแปลงสภาพพลังงาน

หรือสงพลังงาน  ท้ังนี้

ดวยกําลังน้ํา  ไอน้ํา          

ลมกาซ  ไฟฟา  หรือ        

พลังงานอ่ืน  อยางใด        

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง

รวมกนัและหมายความ

รวมถึงเครื่องอุปกรณ 

ไฟลวีล  ปุลเล  สายพาน 

เพลา  เกียร หรือส่ิงอ่ืน 

ท่ีทํางานสนองกัน 

- 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๓ (๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน 

น้ําบริโภค 

 

 

 

 

๓ (๒๐)  การตาก  การ

หมัก การดองผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน 

การผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

๓ (๒๑)  การผลิต  การ

บรรจุใบชาแหง  ชาผง 

หรือเครื่องดื่มชนดิผงอ่ืน ๆ  

๓ (๒๒)  การผลิต

ไอศครีมยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓ (๒๓)  การผลิตบะหมี่  

มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ

อ่ืน ๆ   ท่ีคลายคลึงกัน 

๓ (๒๔)  การประกอบ

กิจการหองเย็นแชแข็ง

อาหาร 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตน้ํากล่ัน   

ทุกชนิดรวมทั้งน้ํากล่ันเติมแบตเตอรี่  และ

สถานที่ผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวดหรือบรกิาร

ดวยระบบทอ  เชน  ระบบน้ําประปาเพื่อ

บริโภค 

 

หมายถึง  สถานที่ทําการตาก หรือหมัก  หรือ

ดอง  พืช  ผัก  ผลไมทุกชนดิ  เพ่ือสงจําหนาย

โดยไมครอบคลุมการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

 

หมายถึง  สถานที่ผลิตหรือบรรจุใบชาแหง   

ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  เชน ขิงผง  

มะตูมผง  เห็ดผง  เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตไอศครีมทุกชนิด  เชน

ไอศครีมรสกะทิ  วานิลา  ไอศครีมหลอด  ท้ังท่ี

ผลิตดวยเครื่องจกัรหรือดวยมือ 

หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตบะหมี่  มักกะโรนี 

หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบกิจการหองเย็น

สําหรับแชแข็งอาหารซ่ึงหมายถึงอาหารทะเล

หรือเนื้อสัตว  โดยมีขัน้ตอนการเก็บอาหาร 

เขาหองเย็น และแชแข็งเปนสําคัญ และมิใช

สวนหนึ่งของโรงฆาสัตว 

- กรณีบานจัดสรรที่ทํา

ระบบน้ําประปาใหครวัเรือน

ในหมูบาน  ไมถือเปนการคา  

ไมตองขออนุญาตแตตอง

ปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไป

ของทองถ่ิน 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

                       

 

- 

 

 

- ถาเปนสวนหนึ่งของ 

โรงฆาสัตวใหควบคุม 

เปนกิจการ ขอ  ๒ (๑) 

 

 



 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๓ (๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง

ยกเวนการผลิตเพื่อใชใน

สถานที่จําหนายอาหาร

และเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือน 

๓ (๒๖)  การเก็บ  การ

ถนอมอาหารดวย

เครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  

๕  แรงมาขึ้นไป 

 

 

 

 

 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา

เวชภัณฑ  อุปกรณ

การแพทย  เครื่องสําอาง

ผลิตภัณฑชําระลาง 

๔ (๑)  การผลิต  การโม  

การบด  การผสม  การ

บรรจุยาดวยเครื่องจกัร 

 

๔ (๒)  การผลิต  การ

บรรจุยาสีฟน  แชมพู   

ผาเย็น  กระดาษเย็น  

เครื่องสําอางตาง ๆ 

หมายถึง  สถานที่ท่ีหรือโรงผลิตน้ําแข็ง ท้ัง

เปนน้ําแข็งกอนใหญ และน้ําแข็งหลอด  โดย

ไมนับรวมการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนาย

อาหารหรือเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีจัดไวเพ่ือเก็บหรือถนอม

อาหารจะโดยวิธีการแชเย็น (แตไมถึงกับแช

แข็ง) การอบใหแหงหรือวิธีการอ่ืนท่ีมีการใช

เครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิต  โม  บด  ผสม  หรือ

บรรจุยาทุกชนิด  ดวยเครื่องจักร  ซ่ึง

ครอบคลุม  ท้ังยาโบราณ  ยาแผนปจจุบัน  

หรือยาแผนไทย 

หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิต  หรือบรรจุผลิตภัณฑ

ประเภทยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเยน็  

(บรรจุซองหรือขวด)  รวมทั้งเครื่องสําอางดวย 

 

- 

 

 

 

 

- ถาเปนสวนหนึ่งของ

กิจการอ่ืน แลวใหควบคุม

เปนกิจการอ่ืนนัน้ 

- ๕  แรงมาใหวัดเปน

แรงมาของเครื่องจักรหรือ

เปรียบเทียบพลังงาน 

ความรอนไฟฟา  เครื่องยนต 

หรือเครื่องกําเนิดไอน้ํา

ดวยเครื่องจักร  ดูขอ ๓ (๑๗) 

 

 

 

 

-    ยา  หมายถึง  ยาตาม

พระราชบัญญัติยา   

พ.ศ.  ๒๕๑๐ 

 

- เครื่องสําอาง  หมายถึง  

เครื่องสําอางตาม

พระราชบัญญัติ

เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๔ (๓)  การผลิตสําลี  
ผลิตภัณฑจากสําลี 
๔ (๔)  การผลิต
ผาพันแผล  ผาปดแผล  
ผาอนามัย 
ผาออมสําเร็จรูป 
๔ (๕)  การผลิตสบู
ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ
ชําระลางตาง ๆ 

 
๕. กิจการที่เกี่ยวกับ
การเกษตร 
๕ (๑)  การอัด  การสกัด
เอาน้ํามันจากพืช 

 
๕ (๒)  การลาง  การอบ  
การรม การสะสมยางดิบ 

 
๕ (๓)  การผลิตแปงมัน 
สําปะหลัง  แปงสาคู หรือ
แปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจกัร  
๕ (๔) การสีขาวดวย
เครื่องจักร 
 
๕ (๕)  การผลิตยาสูบ 

 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําสําลี  หรือผลิตภัณฑ 
จากสําลี  เชน  ไมปนหู (cotton  bud)  เปนตน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  
ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ 

 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตสบูกอน หรือสบูเหลว
ผงซักฟอก  หรือผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ เชน
น้ํายาลางจาน  น้ํายาทําความสะอาดครัว  
หองน้ํา  หองสวมชนิดตาง  ๆ  

 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการอัดหรือสกัดน้ํามัน
จากพืชไมวาจากเมล็ด  ดอก  ตน  หรือใบ  เชน 
เมล็ดละหุง  ดอกทานตะวนั  ตนสน  เปนตน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการลาง  อบหรือรม  
หรือเก็บสะสมยางดิบ  อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางรวมกัน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตแปงท่ีมาจากพืชชนิดตาง ๆ  
ดวยเครื่องจกัร เชน  แปงมัน แปงขาวจาว   
แปงขาวเหนียว  เม็ดสาคู  เปนตน 

 
หมายถึง  สถานที่ท่ีหรือโรงสีขาวดวย
เครื่องจักรไมครอบคลุมการสีขาวดวยมือ 
แบบชาวบาน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตยาสูบเปนมวนแบบ
โรงงานหรือผลิตยาเสนแบบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนรวมทั้งโรงบมยาเสนดวย 

- สําลี  หมายถึง   
ผลิตภัณฑจากฝาย 

- 
 
                       
 
- 
 
 
                        
 
 
- 
 
 
- 
 
 

-   เครื่องจกัรดู ขอ ๓ (๑๗) 
 
 
 

-   เครื่องจกัรดู ขอ ๓ (๑๗) 
 
               
- 
 
 



 หนา   ๕๓ 
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ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๕ (๖)  การขดั  การ
กะเทาะ  การบดเมล็ดพืช 
การนวดขาวดวย
เครื่องจักร 
๕ (๗)  การผลิต  การ 
สะสมปุย 
๕ (๘)  การผลิตใย
มะพราวหรือวัตถุท่ี
คลายคลึงดวยเครื่องจักร 
๕ (๙)  การตาก  การสะสม 
หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ

หรือแร 

๖ (๑)  การผลิตโลหะเปน

ภาชนะ  เครื่องมือ  

เครื่องจักร  อุปกรณ  

หรือ เครื่องใชตาง ๆ 

 

๖ (๒)  การหลอม  การ

หลอ  การถลุงแรหรือ

โลหะทุกชนิด  ยกเวน

กิจการใน  (๑) 

๖ (๓)  การกลึง  การ

เช่ือม  การตี  การตัด   

การประสาน  การรดี  

การอัดโลหะดวย

เครื่องจักรหรือกาซ   

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการขัด  กะเทาะ  หรือ 
บดเมล็ดพืช  ชนิดตาง ๆ หรือการนวดขาวดวย
เครื่องจักร เชน กระกะเทาะเม็ดมะมวงหิมพาน
การบดเมล็ดถ่ัว  เปนตน  
หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตหรือเก็บสะสมปุย   
ซ่ึงจะเปนประเภทปุยหมัก หรือ ปุยเคมีก็ได 
หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตใยมะพราว  หรือใย
จากพืชอ่ืน ดวยเครื่องจักร เชน ปอกระเจา  ฝาย  
แตไมรวมถึงประเภทใยสังเคราะห 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการตาก หรือเก็บสะสม 
หรือขนถาย  มันสําปะหลัง 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีหรือโรงงานผลิตภาชนะ

เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  หรือเครื่องใช

ตาง ๆ  ดวยโลหะ  เชน  หมอ  กระทะ  ชอน  

สอม  มีด  คีม  เครื่องยนต  เครื่องสูบน้ํา  จอบ  

เสียม  เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการหลอม หรือถลุง   

แร  หรือโลหะทุกชนิด เชน  หลอมเหล็ก   

หลอตะกั่ว  เปนตน  ยกเวน  กรณีท่ีเปน 

สวนหนึ่งของกจิการ  ๖ (๑) 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  

ตัด  ประสาน  รดี  หรืออัดโลหะทุกชนดิดวย

เครื่องจักรหรือดวยกาซหรือไฟฟา เชน การ 

ทําเหล็กดัด   ประตูเหล็ก  ทําเสนลวด  เปนตน 

ยกเวนกรณีท่ีเปนสวนหนึ่งของกิจการ ๖ (๑) 

-   เครื่องจกัร ดขูอ  ๓ (๑๗) 
 
 
 
- 
 

- เครื่องจักรดู ขอ ๓ (๑๗) 
- ประเภทใยสังเคราะห 

เปนกิจการ ขอ ๑๒ (๖)        
- 
 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

                     

 

- กรณกีิจการตดั  เช่ือม  

ประสานทองคําดวย

อุปกรณกลไกเปาลม 

และใชน้ํามันเบนซิน 

เปนเชื้อเพลิงถือเปน



 หนา   ๕๔ 
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ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

หรือไฟฟา 

ยกเวน กิจการใน (๑) 

๖ (๔)  การเคลือบ  การ

ชุบโลหะดวยตะกั่ว  

สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  

นิเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด 

ยกเวนกิจการใน (๑) 

๖ (๕)  การขดั  การลาง

โลหะดวยเครื่องจกัร  

สารเคมี  หรือวิธีอ่ืน 

 
๖ (๖)  การทําเหมืองแร  
การสะสม  การแยก  การ
คัดเลือกหรือการลางแร 
๗. กิจการเกีย่วกับ 
ยานยนต  เครื่องจักร  
เครื่องกล 
๗ (๑)  การตอ   การ
ประกอบ  การเคาะ  การ
ปะผุ  การพนสี  การพน
สารกันสนิม  ยานยนต 
๗ (๒) การตั้งศนูยถวงลอ  
การซอม  การปรับแตง
ระบบปรับอากาศ  หรือ
อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ
ของยานยนตเครื่องจกัร
หรือเครื่องกล 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการเคลือบ  ชุบโลหะ

ดวยโลหะชนิดตาง ๆ   เชน  ตะกั่ว  สังกะสี  

ดีบุก  โครเมี่ยม  นิเกิล  เปนตน  ยกเวนกรณ ี

ท่ีเปนสวนหนึ่งของกิจการ ๖ (๑) 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการขัด  ลางโลหะทุก

ชนิดดวยเครื่องจกัร  หรือสารเคมี หรือวิธี 

อ่ืนใด  เชน  ลาง  ขดัดวยการพนทราย เปนตน 

ยกเวน กรณีท่ีเปนสวนหนึ่งของกิจการ ๖ (๑) 
หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการเหมืองแร  
สะสม หรือแยก  หรือคัดเลือก  หรือลางแร 
ทุกชนิด 

 
 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการตอ  ประกอบ  เคาะ   
ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิม  สําหรับ 
ยานยนตทุกชนดิ 

 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการตั้งศูนยถวงลอ   
ซอมปรับแตงระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ
อ่ืน ๆ  ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  
เครื่องจกัร  หรือเครื่องกล 

 
 

เครื่องจักรชนิดหนึ่ง 

ตามความหมายใน ขอ  ๓ (๑๗) 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 
 
                       
 
                       
 

- ยานยนต  หมายถึง  
พาหนะตาง ๆ  ท่ีใช 
เครื่องยนตทําใหเกิด
พลังงานในการเคลื่อนท่ี 

-    เครื่องจกัร  ดขูอ ๓ (๑๗) 
 
 
 
                      
 



 หนา   ๕๕ 
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ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๗ (๓)  การประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต
เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
ซ่ึงมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการ
ประกอบธุรกจินั้น มีการ
ซอมหรือปรับปรุง 
ยานยนต  เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลดังกลาวดวย 
๗ (๔)  การลาง  การอัด
ฉีดยานยนต  
๗ (๕)  การผลิต  การซอม  
การอัดแบตเตอรี ่
๗ (๖)  การปะ  การเชื่อม
ยาง 
๗ (๗)  การอัดผาเบรค  
ผาคลัช 
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม 
๘ (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 
๘ (๒)  การเล่ือย  การ
ซอย  การขัด  การไส  
การเจาะ  การขดุรอง  
การทําคิว้  หรือการตัดไม
ดวยเครื่องจกัร 
๘ (๓)  การประดิษฐไม
หวาย  เปนส่ิงของดวย
เครื่องจักร หรือการพน  

หมายถึง  สถานที่ท่ีจําหนายยานยนต  หรือ
เครื่องจักรหรือเครื่องกลหรือมีไวเพ่ือบริการ
โครงการใหเชา ซ่ึงประกอบการนี้มีการซอม
หรือปรับปรุงยานยนต หรือเครื่องจักรหรือ
เครื่องกล  ดังกลาวดวย 

 
 
 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการลาง หรืออัดฉีด 
ยานยนตทุกชนดิ   
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  หรือซอม  
หรืออัด  หรือชารตแบตเตอรี่ 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการปะยาง หรือเช่ือม
ยาง 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตหรืออัดผาเบรค  
ผาคลัชทุกชนิด 

 
หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตไมขีดไฟ 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส
เจาะ  ขุดรอง  ตดั  รวมทั้งการทําคิ้วไม 
โดยใชเครื่องจักร   
 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําส่ิงของตาง ๆ  รวมทั้ง
เฟอรนิเจอรดวยไมหรือหวาย  โดยตองใช
เครื่องจักรในการทํา หรือ หมายถึง  สถานที่ท่ี

- หากไมมีการซอมก ็
ไมเขาขายกิจการนี ้

 
 
 
 
 
 
                      
- 
                      
- 
                      
- 
 
- 
 
 
- 

- กรณีท่ีมิไดใชเครื่องจักร      
ไมเขาขายกิจการนี ้

 
 
 

- กรณีท่ีผลิตส่ิงของดวยไม
หรือหวายโดยไมใช
เครื่องจักรไมเขาขาย  



 หนา   ๕๖ 
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ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
การทา  สารเคลือบเงา  

สีหรือการแตงสําเร็จ 
ผลิตภัณฑจากไมหรือ
หวาย 
๘ (๔)  การอบไม 
๘ (๕)  การผลิตธูป  ดวย
เครื่องจักร 
๘ (๖)  การประดษิฐ
ส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่อง
เขียนดวยกระดาษ 
๘ (๗)  การผลิตกระดาษ
ตาง ๆ 
 
๘ (๘)  การเผาถาน  หรือ
การสะสมถาน 

 
 
 

๙.  การประกอบกิจการ
บริการ 
๙ (๑)  การประกอบ
กิจการ  อาบ  อบ  นวด 
 
๙ (๒)  การประกอบ
กิจการสถานที่อาบน้ํา  
อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

 

ทําการพนหรือทาสารเคลือบเงาหรือสีกับ
ผลิตภัณฑส่ิงของที่ทําดวยไมหรือหวาย 
เพ่ือใหเกิดความสวยงาม 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการอบไมทุกชนิด 
หมายถึง  สถานที่ท่ีผลิตธูปโดยใชเครื่องจักร 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําส่ิงของ  เครื่องใช  หรือ 
เครื่องเขียน  ดวยกระดาษ  เชน  ตุกตากระดาษ  
กระดาษอัด  ทํากลองกระดาษ  เปนตน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตกระดาษ  หรือ
เยื่อกระดาษทุกชนิด  เชน  ทํากระดาษสา
กระดาษชําระ เปนตน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตถานโดยการเผา
หรือเก็บสะสมถาน รวมทั้งการสะสมเพื่อเปน
เช้ือเพลิง 

 
 
 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบกิจการอาบ  อบ  
นวด  หรือทุกอยางรวมกัน  รวมท้ังการนวด
แผนโบราณดวย 
หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบกิจการอาบน้ํา  
เชน  การบรกิารอาบน้ําท่ีชายหาด  ชายทะเล  
เปนตน  รวมทั้งการประกอบกจิการ  อบไอน้ํา 
หรือ  อบสมุนไพร 

แตถาเปนการพน 
หรือทาสีหรือสาร 
เคลือบเงาดังกลาวเขาขาย
กิจการนี ้

- 
- 
                       
- 
 
 
- 
 
                      

- กรณีสะสมถานเพื่อ 
ใชเปนเชื้อเพลิงนั้น 
ไมตองขอใบอนุญาต 
แตตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของทองถ่ิน  

 
 
- 
 
 

- กรณกีารอบสมุนไพรของ
สถานพยาบาลของรัฐ 
ไมถือวาเปนการคา 
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๙ (๓)  การประกอบ
กิจการโรงแรม หรือ
กิจการอ่ืนในทํานอง
เดียวกนั 
 
 
 
๙ (๔)  การประกอบการ
กิจการหอพัก  อาคารชดุ
ใหเชา  หองเชา  หอง 
แบงเชา หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกนั 
๙ (๕)  การประกอบ
กิจการโรงมหรสพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ (๖)  การจดัใหมีการ
แสดงดนตรี เตนรํารําวง ฯ  
 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการใหเชาพักแรม
คางคืนโดยคดิคาบรกิารเปนรายวนั  ซ่ึงรวมทั้ง
ท่ีเชาพักแบบรีสอรต  บังกาโลและอ่ืน ๆ  ตาม 
พรบ. โรงแรม ฯ 

 
 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการใหเชาพัก
อาศัยเปนรายเดือน ในลักษณะหอพัก หรือ
อาคารชุดใหเชา  เชน  บานเชา หองเชา  หอง
แบงเชา หรืออ่ืน ๆ   เชน  เกสทเฮาส  ท่ีไมเขาขาย
กิจการโรงแรม 
หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการโรงมหรสพ  
เชน  โรงหนัง  โรงภาพยนต  โรงละคร  และอ่ืน ๆ   
ตาม  พรบ. ปองกันอันตรายอันเกดิแตการ 
เลนมหรสพ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีจัดใหมีการแสดงดนตรี  
หรือจัดใหมีการเตนรํา  รําวง  รองแง็ง   
ดิสโกเทค  คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ 

- โรงแรม (ตาม พรบ. 
โรงแรม พ.ศ. ๒๔๗๘) 
ถึงบรรดาสถานที่ทุกชนิด
ท่ีจัดตั้งขึน้เพื่อรับสินจาง
สําหรับคนเดินทางหรือ
บุคคลที่ประสงคจะหา 
ท่ีอยูหรือท่ีพักช่ัวคราว 

- 
 
 
                       
 
- โรงมหรสพ (ตาม  พรบ. 

ปองกันอันตรายอันเกิด
แตการเลนมหรสพ  
พุทธศักราช ๒๔๖๔) 
หมายความตลอดถึงตึก  
เรือน  โรงหรือกระโจม  
และท่ีปลูกกําบังอยางใด ๆ 
ซ่ึงเปนสถานที่สําหรับ
เลนมหรสพ (เชน  ง้ิว  
ลิเก  ละคร  ภาพยนต) 
เพ่ือเก็บเงินแกคนด ู

- กรณีท่ีเปนการแสดงที ่
เก็บคาเขาชมหรือคาเขา       

                    
 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 
๙ (๗)  การประกอบ
กิจการสระวายน้ําหรือ
กิจการอ่ืน ๆ  ในทํานอง 
เดียวกนั 
๙ (๘)  การจดัใหมีการ
เลนสเก็ตโดยมีแสง   
หรือเสียงประกอบ 
หรือการเลนอ่ืน ๆ   
ในทํานองเดียวกนั 
๙ (๙)  การประกอบ
กิจการเสริมสวยหรือ 
แตงผม เวนแต กจิการ 
ท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
๙ (๑๐)  การประกอบ
กิจการใหบรกิารควบคุม
น้ําหนัก  โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการ 
ใหอาหารที่มี
วัตถุประสงคพิเศษ  การ
บริหารรางกาย  หรือโดย
วิธีอ่ืนใดเวนแตการ
ใหบริการดังกลาวใน
สถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 
 

ในทํานองเดียวกนั 
หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการสระวายน้ําท่ี
ใหคนเขาไปเลนน้ํา  วายน้ําหรือออกกําลังกาย  
เชน  สระวายน้ําสวนสยาม  หรือสระวายน้ํา
ของศูนยการคาตาง ๆ  เปนตน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีจัดใหมีการเลนสเกต็ 
ท่ีตองมีการใชแสงหรือเสียงประกอบ 
การเลนนั้นหรือการเลนลักษณะอยางเดียวกนั
เชน  การเลนรอลเลอรเบส หรือสเก็ตน้ําแข็ง 
เปนตน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการเสริมสวยของ   
สุภาพสตรีหรือการแตงผมของสุภาพบุรษุ  รวมท้ัง  
การแตงเล็บ  แตงหนา  นวดหรืออบหนาหรือผิว  
หรืออ่ืน ๆ เวนแตกิจการนัน้ ๆ เขาขายกิจการที่
อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม เชน การศัลยกรรมตกแตง  เปนตน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการใหบริการ
ควบคุมน้ําหนกั  ซ่ึงหมายถึง  การรกัษา
น้ําหนักของรางกายใหเหมาะสมกับวยัและ
รูปราง โดยอาจเพิ่มหรือลดน้ําหนกั  หรือ 
ใหคงทีก่็ได  ซ่ึงใหบรกิารโดยวิธีการใด ๆ เชน 
การควบคุมทางโภชนาการ การใหอาหาร 
หรือยาท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  ท้ังนี้ไมรวม 
การใหบรกิารในสถานพยาบาล  ตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล 
 
 
  

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

                      
 
 
                       
                                        
- สถานพยาบาล (ตาม 

พรบ. สถานพยาบาล  
พ.ศ. ๒๕๐๔) หมายถึง  
สถานที่รวมตลอดถึง
ยานพาหนะซ่ึงจัดไว 
เพ่ือการประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายวาดวย 
การควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ  หรือซ่ึงจัดไว
เพ่ือประกอบกิจการอ่ืน
ดวยการผาตัด  ฉีดยา  
หรือฉีดสารใด ๆ  หรือ 
ดวยการใชกรรมวิธีอ่ืน 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ (๑๑)  การประกอบ

กิจการสวนสนกุ  ตูเกม 

 

๙ (๑๒)  การประกอบ

กิจการหองปฏิบัติการ

ทางการแพทย 

การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร 

ส่ิงแวดลอม 

 

 

๙ (๑๓)  การประกอบ

กิจการสนามกอลฟหรือ

สนามฝกซอมกอลฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการเกี่ยวกับ 

สวนสนุกหรือตูเกม เชน สวนสนกุแบบแดน

เนรมิต  สวนสนกุในหางสรรพสินคา 

หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการใหบริการ

เกี่ยวกับหองปฏิบัติ  (lab)  ท้ังทางดาน

การแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม  เชน  หองปฏิบัติการตรวจ

วิเคราะหเลือด  ปสสาวะ  น้ํา 

เสีย  สารเคมี  หรือหองปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมดวย  เวนแตการบรกิารที่มีอยูใน

สถานพยาบาล 

หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการใหมีการเลน

กอลฟ  หรือฝกซอมเลนกอลฟ 
 

ซ่ึงเปนกรรมวิธีของการ
ประกอบโรคศิลปะ  ท้ังนี้  
โดยกระทําเปนปกติธุระ
ไมวาจะไดรับ 
ประโยชนตอบแทน
หรือไม  แตไมรวมถึง
สถานที่ขายยาตาม
กฎหมายวาดวยการ  
ขายยาซ่ึงประกอบ  
ธุรกิจการขายยา
โดยเฉพาะ  

 
- 
 
 
 
- 
 
                      
 
                    
                       
 
 
 
 
- 
 
 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

๑๐ (๑)  การปนดาย  การ

กรอดาย  การทอผาดวย

เครื่องจักร  หรือการ 

ทอผาดวยกีก่ระตกุตั้งแต  

๕  กี่ขึ้นไป 

๑๐ (๒)  การสะสมปอ

ปาน  ฝายหรือนุน 

๑๐ (๓)  การปนฝาย หรือ

นุน ดวยเครื่องจกัร 

๑๐ (๔)  การทอเส่ือ

กระสอบ  พรม  หรือส่ิง

ทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจกัร 

๑๐ (๕)  การเย็บผาดวย

เครื่องจักรตั้งแต   

๕  เครื่องขึ้นไป 

๑๐ (๖)  การพิมพผา  

หรือการพิมพบนส่ิงทอ

อ่ืน ๆ 

๑๐ (๗)  การซัก  การอบ  

การรีด  การอัดกลีบผา 

ดวยเครื่องจกัร 

๑๐ (๘)  การยอม  การกัด

สีผาหรือส่ิงทออ่ืน ๆ  

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการกรอดาย  การทอผา  

โดยใชเครื่องจักร  หรือกีก่ระตกุตั้งแต  ๕  กี่

ขึ้นไป 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีเก็บสะสมปอ  ปาน  ฝาย  

หรือนุน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการปนฝายหรือนุน  

โดยใชเครื่องจักร 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการทอเส่ือ  กระสอบ  

พรม  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ เชน  แห  อวน  เปนตน  

ท้ังนี้ตองทําโดยใชเครื่องจกัร 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการเย็บผาทุกชนดิ 

ดวยจกัรเย็บผาตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการพิมพสีหรือลวดลาย

บนผาหรือส่ิงทออ่ืน ๆ เชน เส่ือ  พรม  

กระสอบ  เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการซักผา  อบผา  รีดผา  

หรืออัดกลีบผา  โดยการใชเครื่องจักร 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการยอมหรือ  กัดสีผา

หรือส่ิงทออ่ืน ๆ รวมทั้งการฟอกสี  ฟอกขาว  

เขน  การฟอกผายีนส  เปนตน 

 

- เครื่องจักร  ดู ๓ (๑๗) 

 

 

 

 

- เครื่องจักร  ดู  ๓ (๑๗) 

 

- เครื่องจักร  ดู  ๓ (๑๗) 

 

- เครื่องจักร  ดู  ๓ (๑๗) 

 

 

- เครื่องจักร  ดู  ๓ (๑๗) 

 

 

- เครื่องจักร  ดู  ๓ (๑๗) 

 

 

- เครื่องจักร  ดู  ๓ (๑๗) 

 

 

- 

 

 



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับ 
หินทราย  ซีเมนต หรือ
วัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑ (๑)  การผลิตภาชนะ
ดินเผา หรือผลิตภัณฑ 
ดินเผา 
 
๑๑ (๒)  การระเบิด  
 การโม  การปนหินดวย
เครื่องจักร 
๑๑ (๓)  การผลิต
เครื่องใชดวยซีเมนต 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑ (๔)  การสะสม  การ
ผสมซีเมนต หิน ทราย 
หรือวตัถุท่ีคลายคลึง 
 
๑๑ (๕)  การเจียระไนเพชร  
พลอย  หิน  กระจกหรือ
วัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑ (๖)  การเล่ือย  การตัด 
หรือการประดษิฐหินเปน
ส่ิงของตาง ๆ  
๑๑ (๗)  การผลิตชอลค  
ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  
ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน 

 
 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตภาชนะหรือ
ผลิตภัณฑประเภทดินเผาทุกชนิด  เชน  ถวย 
จาน  ชาม  กระถาง  ตุกตาที่ทําดวยดินเผา  
หรือเซรามิก  เปนตน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการระเบิดหิน  หรือทํา
การโมหรือปนหิน  โดยใชเครื่องจกัร 
 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําส่ิงของเครื่องใชท่ีทํา
ดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  เชน   
ปูนปาสเตอร  ปูนซีเมนตขาว  เปนตน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีเก็บสะสม  ซีเมนต  หิน  
ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  เชน  ดนิลูกรัง  
กรวด  เปนตน  รวมทั้งสถานที่ ทําการผสม
คอนกรตีท่ีพรอมเทลงแบบ 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการเจียระไนเพชร   
หรือพลอย  หรือหิน  หรือกระจก  หรือวตัถุ 
ท่ีคลายคลึง  เชน  มรกต  หยก  เปนตน 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการเล่ือย  ตัดหินหรือ
ประดิษฐหินเปนส่ิงของใชตาง ๆ 

 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตชอลค   
ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง หรือทําการ
เผาหินปูน 
 

 
 
 

- เครื่องจักร  ดู  ๓ (๑๗) 
 
 
 

- เครื่องจักร  ดู  ๓ (๑๗) 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- รานจําหนายผลิตภัณฑ
หินไมเขาขาย 

 
- 
 
 
 



 หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๑๑ (๘)  การผลิต

ผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแร 

ใยหินเปนสวนประกอบ 

หรือสวนผสม เชน ผา

เบรค  ผาครัช  กระเบื้อง

มุงหลังคา  กระเบื้องยาง 

ฝาเพดาน  ทอน้ํา เปนตน 

๑๑ (๙)  การผลิตกระจก

หรือผลิตภัณฑแกว 

 

๑๑ (๑๐)  การผลิต  

กระดาษทราย 

๑๑ (๑๑)  การผลิตใยแกว   

หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 

๑๒. กิจการที่เกีย่วกับ 

ปโตเล่ียม  ถานหิน 

สารเคมี 

๑๒ (๑)  การผลิต   

การบรรจุ  การสะสม  

การขนสง  กรด  ดาง  

สารออกซิไดส  หรือสาร

ตัวทําละลาย 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตผลิตภัณฑท่ีมี

แรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน 

ผาเบรค  ผาครัช  กระเบื้องมุงหลังคา  

กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  สายพาน   

หินเจียระไน  ปะเก็น  เปนตน 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตกระจกชนิดตาง ๆ

หรือผลิตภัณฑแกว  เชน  กระจกเงา   

กระจกหนาตาง  ถวย  แกว  จาน  ขวด  เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตกระดาษทราย

ทุกชนิด 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตใยแกว (fiber 

glass)  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว  เชน  หลังคารถ  

รถยนต  ถังน้ําไฟเบอร  เปนตน 

 

 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  บรรจุ  หรือ

เก็บสะสมสารเคมีประเภทกรด  ดาง   

สารออกซิไดสหรือสารตัวทําละลายทุกชนิด  

รวมทั้ง  การขนสง  สารเคมีดังกลาวดวย 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- กรณขีองผูประกอบ

กิจการขนสงเปนการคา

ตองขอใบอนุญาตตอ 

เจาพนักงานทองถ่ินของ

เขตทองถ่ินท่ีบริษัทนั้นตั้งอยู 



 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๑๒ (๒)  การผลิต   

การบรรจุ  การสะสม  

การขนสงกาซ 

 

๑๒ (๓)  การผลิต   

การกล่ัน  การสะสม   

การขนสงน้ํามันปโตเล่ียม 

หรือผลิตภัณฑ 

ปโตเล่ียมตาง ๆ 

๑๒ (๔)  การผลิต   

การสะสม  การขนสง  

ถานหิน  ถานโคก 

๑๒ (๕)  การพนสี  

ยกเวนกิจการใน ๗ (๑) 

 

๑๒ (๖)  การประดษิฐ

ส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  

ยางเทยีม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท

หรือวัตถุคลายคลึง 

๑๒ (๗)  การโม  การบด

ชัน 

๑๒ (๘)  การผลิตสี หรือ

น้ํามันผสมสี 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  บรรจุ  หรือ

เก็บสะสมกาซ  ซ่ึงหมายรวมถึง  ออกซิเจน

เหลว  ไนโตรเจนเหลว  หรือกาซในสถานะ

ของเหลวอ่ืน รวมทั้งการขนสงกาซดวย 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  กล่ัน  หรือ 

เก็บสะสมน้ํามันปโตเล่ียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตเล่ียมตาง ๆ เชน ยาง  แอสฟล  น้ํามันเตา  

เปนตน รวมทั้งการขนสงน้ํามันปโตเล่ียม หรือ 

ผลิตภัณฑปโตเล่ียมนัน้ ๆ ดวย 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  หรือเก็บสะสม  

ถานหิน  หรือถานโคก  รวมทั้งการขนสง 

ถานหินหรือถานโคกดวย 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการประดษิฐส่ิงของ

หรือยกเวนกรณกีารประกอบการเคาะพนสี

ยานยนต 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการประดษิฐส่ิงของ 

หรือเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  เชน  รองเทา  ยางรถ  

ภาชนะพลาสติก  ฟลม  อุปกรณเครื่องครัว  

เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการโมหรือบดชัน 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตสีน้ํามัน  หรือ

น้ํามันท่ีใชผสมสี  เชน  น้ํามันสน  ทินเนอร  เปนตน 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

-    เบเกอรไลท  คือ 

พลาสติกทนความรอน

เชน  ดามตะหลิว  หูจับ

ของภาชนะ  เปนตน 

 

- 

 

- 

 



 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๑๒ (๙)  การผลิต   

การลางฟลมรูปถาย  หรือ

ฟลมภาพยนต 
๑๒ (๑๐)  การเคลือบ  
การชุบ  วัตถุดวยพลาสตกิ  
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 

๑๒ (๑๑)  การผลิต

พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

๑๒ (๑๒)  การผลิต   

การบรรจุสารเคมี

ดับเพลิง 

 

๑๒ (๑๓)  การผลิต

น้ําแข็งแหง 

 

๑๒ (๑๔)  การผลิต   

การสะสม  การขนสง

ดอกไมเพลิงหรือสารเคมี

อันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการเคลือบ  ชุบ  วัตถุ

ตาง ๆ  หรือฟลมภาพยนต 

 
หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการเคลือบ  ชุบ  วัตถุ
ตาง ๆ  ท้ังท่ีเปนโลหะและอโลหะ  ดวยพลาสติก 
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
เชน ช้ันวางภาชนะ  (เหล็กเคลือบพลาสติก)   
สายไฟฟา   เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  พลาสติก  

หรือเซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง  เชน  เม็ดพลาสติก  เปนตน 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  บรรจุสารเคมี

สําหรับดับเพลิง  ทุกชนิด  เชน  กรด-โซดา  

โฟมเคมี  กาซคารบอนไดออกไซด  ผงเคมี

แหง  เฮลอน เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตน้ําแข็งแหง  

หรือคารบอนไดออกไซดในสภาวะที่เปน

ของแข็ง 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  เก็บสะสม

ดอกไมเพลิง  พลุ  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง เชน  

ดินปะสิว  กํามะถัน  เปนตน  รวมทั้ง 

การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีดังกลาว 

- 

 

 
- 
 
 
 
 

- 

 

                      

                       

- 

 

 

                      

- 

                      

 

- 

 

 

                     

 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๑๒ (๑๕)  การผลิต

เชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

 

๑๒ (๑๖)  การผลิต   

การบรรจุ  การสะสม  

การขนสงสารกําจัด

ศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

๑๒ (๑๗)  การผลิต   

การบรรจุ  การสะสมกาว 

 

๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ 

๑๓ (๑)  การพิมพ

หนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนท่ี

มีลักษณะเดียวกัน   

ดวยเครื่องจกัร 

 

๑๓ (๒)  การผลิต   

การซอมเครื่องอีเลค 

โทรนิคส  เครื่องไฟฟา  

อุปกรณ  อุปกรณอีเลค

โทรนิคส  อุปกรณไฟฟา 

๑๓ (๓)  การผลิตเทียน  

เทียนไข  หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตเชลแล็กหรือ

สารเคลือบเงา  เชน  แลกเกอร  ยูริเทน  วานิช  

เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  บรรจุ   

เก็บสะสม  สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค

ทุกชนิด  เชน ยากนัยุง  สารเคมีฉดีฆาแมลงวัน  

เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  บรรจุ   

เก็บสะสมกาวทกุชนิด  เชน  กาวยาง  กาวแปง  

กาวหนังสัตว  กาววิทยาศาสตร  เปนตน 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการพิมพหนังสือ  

ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ โดยใชเครื่องจกัร  เชน  

หนังสือพิมพ  แผนพับ  แผนโฆษณา  

โปสเตอร  และหมายรวมถึงการพิมพดวย

คอมพิวเตอร ดวย 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิต  หรือซอมแซม

เครื่องอีเลคโทรนิคส   เครื่องไฟฟา  หรือ 

อุปกรณนัน้ ๆ  เชน  เครื่องคิดเลข  เครื่อง

คอมพิวเตอร  โทรทัศน  วิทยุ  ตูเยน็  เตารีด  

เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการผลิตเทียน  เทียนไข  

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  เชน  ขี้ผ้ึง  ไขสัตว  

แวกซแข็ง  เปนตน 

- 

 

 

- 

                      

 

 

- 

 

 

 

- 

 

                       

 

 

- 

 

 

                      

 

- 

 

 



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ช่ือกิจการ ขอบเขตและความหมาย หมายเหตุ 

๑๓  (๔)  การพิมพแบบ 

พิมพเขียว  หรือการถาย

เอกสาร 

๑๓ (๕)  การสะสมวตัถุ

หรือส่ิงของที่ชํารุด 

ใชแลวหรือเหลือใช 

 

 

๑๓ (๖)  การประกอบ

กิจการโกดังสินคา 

๑๓ (๗)  การลางขวด  

ภาชนะหรือบรรจภุัณฑ 

ท่ีใชแลว 

๑๓ (๘)  การพิมพสีลง

บนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

 

๑๓ (๙)  การกอสราง 

 

 

 
 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการพิมพแบบ  พิมพ

เขียว  หรือการถายเอกสารดวยเครื่องถาย 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีเก็บสะสมวัตถุหรือ 

ส่ิงของเกาท่ีชํารุด  ท่ีใชแลว  หรือเหลือใช   

ซ่ึงหมายถึงการคาขายของเกาท่ีเหลือท้ิง  เชน  

เศษเหล็ก  ขวดแกว  หนังสือพิมพเกา  กลอง

กระดาษ  เปนตน 

หมายถึง  สถานที่หรือโกดังเก็บสินคาตาง ๆ 

 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการลาง  ขวด  หรือ

ภาชนะหรือบรรจภุัณฑ  ท่ีใชแลว   

เพ่ือนําไปใชใหม 

หมายถึง  สถานที่ท่ีทําการพิมพสีลงบนวัตถุ

ตาง ๆ  ท่ีมิใชส่ิงทอ เชน ขวด เครื่องประดับ  

กลองกระดาษ  กลองพลาสติก  เปนตน 

หมายถึง  สถานที่ท่ีประกอบการกอสราง 

ไมวาจะเปนการสรางตกึ  อาคาร  สะพาน  

หรือส่ิงปลูกสรางอ่ืน ๆ  รวมทั้งการตอเติม

อาคารดวย 
 
 

- 

 

 

- กรณีรานขายรถยนตเกา      

ของเกา  ของโบราณ  

ท่ีมีคาไมเขาขายกิจการนี ้

 

                     

- 

                    

- 

            

                      

- 

                          

 

การขอใบอนุญาตตองขอ

อนุญาตทุกสถานที่ท่ีทํา 

การกอสราง  โดยตองขอ 

ตอเจาพนักงานทองถ่ินใน 

เขตทองถ่ินท่ีสถานที่ 

กอสรางนั้นตั้งอยู 
 

 



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

อัตราคาธรรมเนียมตอป ทายขอบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 
ตอสุขภาพ  

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 

1.1 การเลี้ยงสุนัข มา โค กระบือ 
       -  10 - 20 ตัว 
       -  20 ตัวข้ึนไป 
1.2 การเลี้ยงสุกร 
       -  5 - 20 ตัว 
       -  20 ตัว ข้ึนไป 
1.3 การเลี้ยง เปด หาน 
       -  100  - 200 ตัว 
       -  มากกวา  200 ตัวข้ึนไป 
1.4 การเลี้ยงไก 
       -  100  -  200  ตัว 
       -  มากกวา  200 ตัวข้ึนไป 
1.5 แมลง 

 
 

50 
300 

 
100 
500 

 
50 

100 
 

100 
200 
50 

2 การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม 
ก. ไมเกิน 10 ตัว 
ข. 11 - 30 ตัว 
ค. ต้ังแต 31 ตัวข้ึนไป 

 
100 
200 
500 

3 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของ 
กิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง 
หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

500 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
2 
1 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ก. ใชเคร่ืองจักร 
ข. ไมใชเคร่ืองจักร 

 
 
 

1000 
500 

2 การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 1000 
3 การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 1000 
4 การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 500 
5 การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 
1000 

6 การประดิษฐเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย  
กระดูกสัตว  เขาสัตว   หนังสัตว  ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว 
6.1 ใชเคร่ืองจักร 

ก. พื้นที่ต้ังแต 100 ตารางเมตรขึ้นไป  
ข. พื้นที่ตํ่ากวา 100 ตารางเมตร 

6.2 ไมใชเคร่ืองจักร 

 
 
 

1000 
500 
100 

7 การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือ
พืช เพื่อเปนอาหารสัตว เชน โรงงานทําอาหารสัตว 
ก. พื้นที่ ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่ ตํ่ากวา  200 ตารางเมตร 

 
 
 

1000 
500 

8 การสะสมหรือการลางคร่ัง 1000 
3 
1 

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ําด่ืม 
การผลิตเนย เนยเทียม 

 
1000 



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
2 การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา 

เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

500 

3 การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

500 

4 การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

500 

5 การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

500 

6 การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูต้ัง ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

500 

7 การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเต๋ียว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี ๋
ก. เสนหมี,่ กวยเต๋ียว, วุนเสน 
ข. ขนมจีน, เตาฮวย 
ค. เตาหู, เกี๋ยมอี๋ 

 
2000 
200 
500 

8 การผลิตแบะแซ 2000 
9 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 

ก. ใชเคร่ืองจักร 
ข. ไมใชเคร่ืองจักร 

 
2000 
1000 

10 การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันทรอบั ขนมเปยะ 
ก. ใชเคร่ืองจักร 
ข. ไมใชเคร่ืองจักร 

 
1000 
500 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
11 การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
1000 

12 การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เคร่ืองด่ืมชนิด 
ตาง ๆ  บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอืน่ใดยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน 
ก. ใชเคร่ืองจักร 
ข. ไมใชเคร่ืองจักร 

 
 
 

2000 
1000 

13 การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 4000 
14 การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 2000 
15 การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 4000 
16 การคั่วกาแฟ 1000 
17 การผลิตลูกชิ้นดวยเคร่ืองจักร 

ก.  พื้นที่ต้ังแต  200    ตารางเมตรขึ้นไป 
ข.  พื้นที่ตํ่ากวา  200    ตารางเมตร 

 
2000 
1000 

18 การผลิตผงชูรส 4000 
19 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 

ก. การผลิตน้ํากลั่น 
ข. การผลิตน้ําบริโภค 

 
2000 
1000 

20 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

1000 

21 การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ 
ก. ใชเคร่ืองจักร 
ข. ไมใชเคร่ืองจักร 

 
2000 
1000 

22 การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 1000 
23 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน 2000 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
24 การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 2000 
25 การผลิตน้ําแข็ง   ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร   

และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
ก. พื้นที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่ตํ่ากวา 200 ตารางเมตร 

 
 

3000 
2000 

26 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเคร่ืองจักรที่มีกําลังต้ังแต 5 แรงมาข้ึนไป 
ก. กําลังเคร่ืองจักร 5 - 10  แรงมา 
ข. กําลังเคร่ืองจักร 10 แรงมาข้ึนไป 

 
1000 
2000 

4 
 
1 

กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เคร่ืองสําอาง 
ผลิตภัณฑชําระลาง 

การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเคร่ืองจักร 
ก. พื้นที่ต้ังแต  200  ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่ตํ่ากวา  200  ตารางเมตร 

 
 
 

2000 
1000 

2 การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอางตาง  ๆ 2000 
3 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 1000 
4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 2000 
5 การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 2000 
5 
1 

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 

1000 
2 การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 1000 
3 การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

ดวยเคร่ืองจักร 
2000 

4 การสีขาวดวยเคร่ืองจักร 
ก. ใชเคร่ืองจักร  ต้ังแต  25  แรงมาข้ึนไป 
ข. ใชเคร่ืองจักร  ตํ่ากวา 25  แรงมา 

 
2000 
1000 



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
5 การผลิตยาสูบ 

ก. ใชเคร่ืองจักร 
ข. ไมใชเคร่ืองจักร 

 
1000 
500 

6 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร 1000 
7 การผลิต การสะสมปุย 

1. ผลิตปุย 
2. สะสมปุย     

ก. พื้นที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่ตํ่ากวา 200 ตารางเมตร 

 
2000 

 
1000 
500 

8 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเคร่ืองจักร 2000 
9 การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 2000 
6 
1 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
การผลิตโลหะเปนภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณหรือเคร่ืองใชตาง ๆ  
ก. ใชเคร่ืองจักร 
ข. ไมใชเคร่ืองจักร 

 
 

1000 
500 

2 การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (1) 2000 
3 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด

โลหะดวยเคร่ืองจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน (1) 
1000 

4 การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม    
นิเกิลหรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน (1) 

2000 

5 การขัด การลางโลหะดวยเคร่ืองจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน
กิจการใน (1) 
ก. พื้นที่ต้ังแต  200  ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่ตํ่ากวา  200  ตารางเมตร 

 
 

2000 
1000 

6 การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 2000 



 หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
7 
1 

กิจการเกี่ยวกับยานยนต เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
ยานยนต 
ก. พื้นที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่ตํ่ากวา 200 ตารางเมตร  

 
 
 

1000 
500 

2 การต้ังศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนตเคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
ก. สถานประกอบการ พื้นที่ต้ังแต 100 ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. สถานประกอบการ พื้นที่ตํ่ากวา 100 ตารางเมตร 

 
 

1000 
500 

3 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เคร่ืองจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต เคร่ืองจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 
1000 

4 การลาง การอัดฉีดยานยนต 500 
5 การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 2000 
6 การปะ การเชื่อมยาง 

ก. พื้นที่ต้ังแต  200  ตารางเมตรขึ้นไป 
ข.  พื้นที่ตํ่ากวา  200  ตารางเมตร 

 
1000 
500 

7 การอัดผาเบรค ผาคลัช 1000 
8 
1 

กิจการที่เกี่ยวกับไม 
การผลิตไมขีดไฟ 

 
2000 

2 
 

การเลื่อย   การซอย  การขัด   การไส   การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว 
หรือการตัดไมดวยเคร่ืองจักร 
ก. พื้นที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่ตํ่ากวา 200 ตารางเมตร 

 
 

4000 
2000 



 หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

3 การประดิษฐไม หวาย เปนส่ิงของดวยเคร่ืองจักร หรือการพน การทา

สารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

ก. พื้นที่ต้ังแต  200  ตารางเมตรขึ้นไป 

ข. พื้นที่ระหวาง 100 - 200 ตารางเมตร 

ค. พื้นที่ตํ่ากวา 100 ตารางเมตรลงมา 

 

 

2000 

1000 

500 

4 การอบไม 3000 

5 การผลิตธูป  ดวยเคร่ืองจักร 2000 

6 การประดิษฐส่ิงของ เคร่ืองใช เคร่ืองเขียนดวยกระดาษ 

ก. พื้นที่ต้ังแต 200  ตารางเมตรขึ้นไป 

ข.  พื้นที่ตํ่ากวา  200  ตารางเมตร 

 

2000 

1000 

7 การผลิตกระดาษตาง ๆ 

ก. พื้นที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 

ข. พื้นที่ตํ่ากวา 200 ตารางเมตร 

 

2000 

1000 

8 การเผาถาน หรือการสะสมถาน 

ก. พื้นที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 

ข. พื้นที่ตํ่ากวา 200 ตารางเมตร 

 

1000 

500 

9 

1 

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 

 

5000 

2 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมนุไพร,  สปา 

ก. พื้นที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 

ข. พื้นที่ตํ่ากวา 200 ตารางเมตร 

 

1000 

500 



 หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
3 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

ก. จํานวนไมเกิน  20  หอง 
ข. ต้ังแต  21 - 70  หอง 
ค. ต้ังแต 71  หองข้ึนไป 

 
1000 
2000 
5000 

4 การประกอบกิจการหอพัก  บานเชา  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
1.  กรณีนับเปนหอง 

ก. ไมเกิน 10 หอง 
ข. 11 - 30 หอง 
ค. 31 - 50 หอง 
ง. 51 หองข้ึนไป 

2. กรณีเปนหลัง คิดหลังละตามพื้นที่ ดังนี้ 
ก. พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางวา หลังละ 
ข. พื้นที่ต้ังแต  100 - 400 ตารางวา 
ค. พื้นที่ต้ังแต 400 ตารางวาขึ้นไป 

 
 
 

500 
1000 
2000 
4000 

 
500  

1000 
1500 

5 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1000 
6 การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค  

คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
ก. พื้นที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 

 ข.    พื้นที่ตํ่ากวา 200 ตารางเมตร  

 
 

4000 
2000 

7 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 2000 
8 การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลน 

อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
2000 

9 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

500 



 หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
10 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ ใหอาหารที่มีวัตถุประสงค การบริหารรางกาย หรือโดยวิธี
อื่นใด เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 

2500 

11 การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 
ก. สวนสนุก 
ข. ตูเกมส หรือเครื่องเลนเกมส เคร่ืองละ  

 
2000 
200 

12 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข    
วิทยาศาสตร หรือส่ิงแวดลอม 

1000 

13 การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 3000 
14 การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือ เจาะอวัยวะอื่น ๆ 

ก. การสักผิวหนัง 

ข. การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น ๆ 

 
400 
200 

10 
1 

กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

การปนดาย   การกรอดาย   การทอผาดวยเคร่ืองจักร   หรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุกต้ังแต   5  ก่ีข้ึนไป 

 
2000 

2 การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 2000 
3 การปนฝายหรือนุนดวยเคร่ืองจักร 2000 
4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ดวยเคร่ืองจักร 2000 
5 

 
การเย็บผาดวยเคร่ืองจักรต้ังแต 5 เคร่ืองข้ึนไป 
ก. จํานวน  5 - 10  เคร่ือง 
ข.  จํานวน 11 - 20 เคร่ือง  
ค. จํานวน  21  เคร่ืองข้ึนไป 

 
500 
1000 
1500 

6 การพิมพผา หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 1000 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
7 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร 

ก. พื้นที่ ไมเกิน 200 ตารางเมตร 
ข. พื้นที่ ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 
1000 

8 การยอม การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 1000 
11 
1 

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
ก. ใชเคร่ืองจักร 
ข. ไมใชเคร่ืองจักร 

 
 

2000 
1000 

2 การระเบิด การโม การปนหินดวยเคร่ืองจักร 4000 
3 การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 

ก. ใชเคร่ืองจักร 
ข. ไมใชเคร่ืองจักร 

 
2000 
1000 

4 การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง 
ก. ไมเกิน  5000 ก.ก. 
ข. ต้ังแต  5000 ก.ก. ข้ึนไป 

 
1000 
2000 

5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง 
ก. ไมเกิน 5 เคร่ือง 
ข. 6 - 15 เคร่ือง 
ค. ต้ังแต 15 เคร่ืองข้ึนไป 

 
200 
500 
1000 

6 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 1000 
7 การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 2000 
8 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

เชน ผาเบรก ผาคลชั กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา 
เปนตน 

4000 

9 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 4000 
10 การผลิตกระดาษทราย 4000 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
11 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 5000 
12 
1 

กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคม ี
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส 
หรือสารตัวทําละลาย 

 
4000 

2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
2.1 การผลิต, บรรจุ, ขนสง 
2.2 การสะสม 

ก. สะสมนอยกวา 500 ลิตร 
ข. ต้ังแต 500 - 2000 ลิตร 
ค. มากกวา 2000 ลิตรข้ึนไป 

 
2000 

 
200 
500 
1000 

3 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
ก. นอยกวา 100 ตารางเมตร 
ข. 101 - 300  ตารางเมตร 
ค. มากกวา  300  ตารางเมตร 

 
 

1000 
2000 
3000 

4 การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
ก. พื้นที่ตํ่ากวา  200  ตารางเมตร 
ข.  พื้นที่ต้ังแต 200  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 
1000 

5 การพนสี ยกเวนกิจการใน  5.7 (1)  แหงขอบัญญัติการควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2549 

1000 

6 การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด     
เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 
ก. พื้นที่ต้ังแต  200  ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่ตํ่ากวา  200  ตารางเมตร 

 
 

2000 
1000 

7 การโม การบดชัน 
7.1 ใชเคร่ืองจักร 
7.2 ไมใชเคร่ืองจักร 

 
1000 
500 

8 การผลิตสี หรือน้ํามันผสมส ี 4000 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
9 การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนต 

ก. พื้นที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่นอยกวา 200 ตารางเมตร 

 
1000 
500 

10 การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือ
วัตถุที่คลายคลึง 

1000 

11 การผลิต การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่
คลายคลึง 
ก. พื้นที่ต้ังแต  200  ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่ตํ่ากวา  200  ตารางเมตร 

 
 

2000 
1000 

12 การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 3000 
13 การผลิตน้ําแข็งแหง 2000 
14 การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
ก. ขายเฉพาะเทศกาล 

3000 
 

200 
15 การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 4000 
16 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ 

พาหะนําโรค 
2000 

17 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
ก. พื้นที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่ตํ่ากวา 200 ตารางเมตร 

 
3000 
2000 

13 
1 

กิจการอื่น ๆ 

การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเคร่ืองจักร 

ก. พื้นที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. พื้นที่ตํ่ากวา 200 ตารางเมตร 

 
 

2000 
1000 



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
2 การผลิต การซอมเคร่ืองอิเล็คโทรนิคส เคร่ืองไฟฟา อุปกรณ

อิเล็คโทรนิคส อุปกรณไฟฟา 
ก. พื้นที่ต้ังแต  200  ตารางเมตรขึ้นไป 
ข.  พื้นที่ตํ่ากวา  200  ตารางเมตร 

 
 

1000 
500 

3 การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 500 
4 การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 500 
5 การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 

  ก.  พื้นที่ต้ังแต  200  ตารางเมตรขึ้นไป 
  ข.  พื้นที่ตํ่ากวา  200  ตารางเมตร 

 
1000 
500 

6 การประกอบกิจการโกดังสินคา 
  ก.  พื้นที่ต้ังแต  200  ตารางเมตรขึ้นไป 
  ข.  พื้นที่ตํ่ากวา  200  ตารางเมตร 

 
2000 
1000 

7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
ก. ใชเคร่ืองจักร 
ข. ไมใชเคร่ืองจักร 

 
1000 
500 

8 การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 1000 
9 การกอสราง 

ก.  การกอสรางอาคารที่อยูอาศัย อาคารชั้นเดียว 
(1) พื้นที่ใชสอยไมเกิน 150 ตารางเมตร 
(2) พื้นที่ใชสอยเกิน 150 - 300 ตารางเมตร 
(3) พื้นที่ใชสอยเกิน 300 - 500 ตารางเมตร 
(4) พื้นที่ใชสอยเกิน 500 - 750 ตารางเมตร 
(5) พื้นที่ใชสอยเกิน 750 - 1,000 ตารางเมตร 
(6) พื้นที่ใชสอยเกิน 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

100 
300 
500 
800 

1000 
1500 



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
 ข.  การกอสรางอาคารที่อยูอาศัยเกินกวา 1 ชั้น 

(1) พื้นที่ใชสอยไมเกิน 150 ตารางเมตร 
(2) พื้นที่ใชสอยเกิน 150 - 300 ตารางเมตร 
(3) พื้นที่ใชสอยเกิน 300 - 500 ตารางเมตร 
(4) พื้นที่ใชสอยเกิน 500 - 750 ตารางเมตร 
(5) พื้นที่ใชสอยเกิน 750 - 1,000 ตารางเมตร 
(6) พื้นที่ใชสอยเกิน 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
200 
500 
800 

1000 
1500 
2000 

 ค.  การกอสรางอาคารพาณิชย สํานักงาน ตึกแถว อพารทเมนท  
แมนชัน่  บานพักอาศัยรวม  คอนโดมิเนียม  โรงพยาบาล  
หางสรรพสินคา โรงมหรสพ  ลานสเก็ต หรืออาคารที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน 
  1. อาคารพาณิชย หองแถว ตึกแถว  จํานวน 1 ชั้น   

(1) อาคารชั้นเดียว  จํานวน 1 หลัง 
(2) อาคารชั้นเดียว จํานวน 2 - 5 คูหา 
(3) อาคารชั้นเดียว  จํานวน 6 - 10 คูหา 
(4) อาคารชั้นเดียว  จํานวน 11 - 20 คูหา 
(5) อาคารชั้นเดียว  จํานวน 21 - 50 คูหา 
(6) อาคารชั้นเดียว จํานวนเกินกวา 50 คูหา ข้ึนไป 
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 2.  อาคารพาณิชย  หองแถว  ตึกแถว  เกินกวา 1 ชั้น 

(1) อาคาร  จํานวน 1 หลัง 
(2) อาคาร  จํานวน 2 - 5 คูหา 
(3) อาคาร  จํานวน 6 - 10 คูหา 
(4) อาคาร  จํานวน 11 - 20 คูหา 
(5) อาคาร  จํานวน 21 - 50 คูหา 
(6) อาคาร  จํานวนเกินกวา 50 คูหาข้ึนไป 
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 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับที่ กิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
 3.  สํานักงาน อพารทเมนท  แมนชั่น  บานพักอาศัยรวม  

คอนโดมิเนียม 
(1) พื้นที่ใชสอยไมเกิน 1000 ตารางเมตร 
(2) พื้นที่ใชสอยเกิน 1000 - 5000 ตารางเมตร 
(3) พื้นที่ใชสอยเกิน 5000 ตารางเมตรขึ้นไป 

4. โรงแรม 
(1) ไมเกิน 2 ชั้น  และไมเกิน 50 หอง 
(2) ไมเกิน 2 ชั้น   แตเกินกวา 50 หองข้ึนไป 
(3) เกนิกวา 2 ชั้น และไมเกิน 100 หอง 
(4) เกินกวา 2 ชั้น และเกินกวา 100 หองข้ึนไป 

5. โรงงานอุตสาหกรรม 
6.  สถานศึกษา  โรงพยาบาล 
7.  หางสรรพสินคา  โรงมหรสพ  ลานสเก็ต  โกดังเก็บสินคา หรือ
อาคารที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรืออาคารอื่นนอกจากที่กําหนด 
ไวแลว 

(1) พื้นที่ไมเกิน 2000 ตารางเมตร 
(2) พื้นที่เกิน 2000 - 5000 ตารางเมตร 
(3) พื้นที่เกิน 5000 - 10000 ตารางเมตร 
(4) พื้นที่เกินกวา  10000  ตารางเมตรขึ้นไป 
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ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
นพดล  ณ  เชียงใหม 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
 
 



 หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศข อบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และไดมีการออกกฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการ 
ในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบกับมีการประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  (ฉบับท่ี  ๔)  ลงวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๔๖  ซ่ึงได
กําหนดกิจการตาง ๆ  ท่ีตองควบคุมเพิ่มเติมขึ้นมาใหม  และองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  และไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอแมริม  จึงไดตรา
ขอบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ใหประกาศบังคับใชในเขต
ตําบลดอนแกว  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหมแลว  ลงวันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

ท้ังนี้  เพ่ือกําหนดคํานิยามและขอบเขตความหมายของกิจการแตละประเภท  อีกท้ังกําหนด  
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตอยางเหมาะสมและชัดเจน  องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  จึงไดพิจารณา
เห็นควรออกขอบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพ่ือแกไขเพิ่มเติม  ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปจจุบัน  และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในดานการกํากับดูแลปองกันเกี่ยวกับการอนามัยและส่ิงแวดลอม  ตลอดจนเพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียม 
การประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตาง ๆ  เปนไปอยางเหมาะสมและรัดกุม  อันจะเปนผลดีตอการพัฒนา
ตําบลดอนแกวตอไป 


