
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติต าบลไหล่หิน 

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
******************** 

หลักการ 
  เพ่ือออกเทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ
ในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 

เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน
เป็นเทศบาลต าบลไหล่หิน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังนั้นเพ่ือควบคุมการประกอบการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ในเขตเทศบาลต าบลไหล่หินให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และ
มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเป็นการสมควรก าหนดให้กิจการใดๆ เป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๕๕ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเห็นสมควรตรา
เทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติต าบลไหล่หิน 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖  

*************************** 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติต าบลไหล่หิน ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลไหล่หิน โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน และผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลไหล่หิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานของเทศบาลต าบลไหล่หิน แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 



 ๓ 

“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง
รับผิดชอบด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือน อันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ ที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

“มลพิษทางน  า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน     
หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน  

เขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี ยงสัตว์ 

(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 



 ๔ 

(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ท านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน

ตลาด และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยัง มิได้ฟอก 
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นใน

สถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูก

สัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ

การกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหาร  
(๘) การสะสมหรือการล้างคลั่ง 

๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น  าดื่ม  
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
(๒) การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา 

เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น การผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้น การผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ 

พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

(๖) การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นใน
สถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 



 ๕ 

(๘) การผลิตแบะแซ 
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๐) การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑๒) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด

ต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู 
(๑๖) การค่ัวกาแฟ 
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
(๑๘) การผลิตผงชูรส 
(๑๙) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
(๒๕) การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและ

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ ๕ แรงม้า

ขึ้นไป 
 

๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์
ช าระล้าง 

(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่างๆ 
(๓) การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 



 ๖ 

(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ 

๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาค ูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน

ด้วยเครื่องจักร 
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 

๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๑) 
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด

โลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๑) 
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือ

โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (๑) 
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น

กิจการใน (๑) 
(๖) การท าเหมืองแร ่การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 

๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม

ยานยนต์ 
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรือ

อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 



 ๗ 

(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลดังกล่าวด้วย 

(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
(๖) การปะ การเชื่อมยาง 
(๗) การอัดผ้าเบรค ผ้าครัช 

๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว 

หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทา

สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร 
(๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
(๔) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า 

หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
(๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๖) การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ 

หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๗) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๘) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืน ๆ 

ในท านองเดียวกัน 



 ๘ 

(๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๑๐) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การ
ให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
(๑๒) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วย

กี่กระตุกตั้งแต ่๕ กี่ข้ึนไป 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 
(๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต ่๕ เครื่องขึ้นไป 
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘) การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง 
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
(๗) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม 

เช่น ผ้าเบรค ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 
(๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 



 ๙ 

(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี 
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือ

สารตัวท าละลาย 
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยม หรือ

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

เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๗) การโม่ การบดชัน 
(๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือ

วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี อันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือ

พาหะน าโรค 
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

๑๓) กิจการอื่น ๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 



 ๑๐ 

(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
(๙) การก่อสร้าง 

ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขต   
ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบ
กิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๒ 

สถานที่ตั ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน 
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการ
นั้น จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด โดยค านึงถึงลักษณะ และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อเหตุร าคาญด้วย 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้าย       
หรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เมื่อระบบไฟฟ้าปกติ
ขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 



 ๑๑ 

(๓) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วม ตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพ      
ที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย
หรือสิ่งอ่ืนใด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย และขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ ที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ และ
ประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

(๒) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
ต้องด าเนินการให้ถูกต้อง ตามเทศบัญญัติว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด ที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการ ต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการ
ประกอบอาหารการปรุงอาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตาม
เทศบัญญัติว่าด้วยสถานจ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย
เป็นสัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
 
 
 
 

หมวด ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 



 ๑๒ 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการ ต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างาน     
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่าง
น้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนด 
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทาง
เสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมี
หรือวัตถุอันตราย จะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ     
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใด
ด าเนินกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕ ใน
ลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัตินี้ก าหนด      
ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



 ๑๓ 

(๔) หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วย
ตนเอง 

(๕) อ่ืน ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลไหล่หิน ประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๙ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง   
หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง 
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต    
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจ   
มีค าสั่งไม่อนุญาตได้ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง    
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบ ก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๐ ในการออกใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนด
เงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติม        
จากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๙ ให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียว และส าหรับสถานที่ 
แห่งเดียว 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มี
เหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลล าปางหลวงเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต 



 ๑๔ 

การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตาม ข้อ ๑๘ โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการ
นั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึง
ก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้  
จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๒๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
เทศบาลต าบลไหล่หิน 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง การสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือ ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่  ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต   
ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 



 ๑๕ 

ข้อ ๒๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบังคับนี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 

 
ข้อ ๒๙ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง

ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว 
ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา    
หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้ว   
ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลไหล่หินในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได ้

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ 
ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๓ ให้นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
นี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันที่           เดือน                   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 



 ๑๖ 

(ลงชื่อ) 
         (นายฐนน์ธรรม  เชียงพมหร์ต) 
          นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 

 
 

  เห็นชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อท้ายเทศบัญญัตติ าบลไหล่หิน 
เรื่อง กจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ล าดับที่ ประเภท อัตรา
ค่าธรรมเนียม

ต่อปี 

หมาย
เหตุ 

๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี ยงสัตว์ 
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
     ๑.๑ การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
           ก. จ านวนตั้งแต่ ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว 
           ข. จ านวนตั้งแต ่๑๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว 
           ค. จ านวนตั้งแต ่๒๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว 

 
 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 



 ๑๗ 

          ง. จ านวนตั้งแต่ ๔๐ ตัวขึ้นไป 
     ๑.๒ การเลี้ยงสุกร 
           ก. จ านวนตั่งแต่ ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว 
           ข. จ านวนตั้งแต่ ๑๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว 
           ค. จ านวนตั้งแต่ ๒๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว 
            ง. จ านวนตั้งแต่ ๔๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
            จ. จ านวนตั้งแต่ ๑๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว 
           ฉ. จ านวนตั้งแต่ ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 
     ๑.๓ การเลี้ยงสัตว์บกอ่ืน ๆ 
           ก. จ านวนตั้งแต่ ๒๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
           ข. จ านวนตั้งแต่ ๑๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตัว 
           ค. จ านวนตั้งแต่ ๒๐๑ ตัวขึ้นไป 
     ๑.๔ การเลี้ยงเป็ด ห่าน ไก่ นก 
           ก. จ านวนตั้งแต่ ๒๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
           ข. จ านวนตั้งแต่ ๑๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตัว 
           ง. จ านวนตั้งแต่ ๒๐๑ ตัวขึ้นไป 
     ๑.๕ การเลี้ยงสัตว์น้ า 
     ๑.๖ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 
           ก. จ านวนตั้งแต่ ๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๔ ตัว 
           ข. จ านวนตั้งแต่ ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว 
            ค. จ านวนตั้งแต่ ๑๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว 
           ค. จ านวนตั้งแต่ ๒๑ ตัวขึ้นไป 
 

๕๐๐ 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
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(๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะท านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง

๒๐๐ 
 
 

 



 ๑๘ 

 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย
ในตลาด การฆ่าสัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้
ฟอก 
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น
ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย 
กระดูกสัตว์ หนังสัตว์ เขาสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ 
(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(๘) การสะสมหรือล้างครั่ง 
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น  าดื่ม 
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
(๒) การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไต
ปลาเต้าเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิต
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นผลิต
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๔) การตากเนือ้สัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการ
ผลติ เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๕) การนึ่ง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร
สัตว์ พืชยกเว้นสถานจาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ
การผลิต และการผลิตบริโภคในครัวเรือน 
 
 

 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 
 
 

 



 ๑๙ 
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(๖) การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง 
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการ
ผลิต และการผลิตบริโภคในครัวเรือน 
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ วุ้นเส้น เกีย้มอ๋ี เต้าฮวย 
(๘) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๙)การประกอบกิจการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
(๑๐) การแกะ การล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑๑) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
(๑๒) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
(๑๓) การผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
(๑๔) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ 
น้ าส้มสายชู 
(๑๕) การค่ัวกาแฟ 
(๑๖) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
(๑๗) การผลิตผงชูรส 
(๑๘) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
(๑๙) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม ้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๐) การผลติ การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครือ่งดืม่ชนิดผงอื่น ๆ 
(๒๑) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๒๒) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่เย็นอาหาร 
(๒๔) การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร                                   
และบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 

 



 ๒๐ 

 
 
๔ 

(๒๕) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ ๕ 
แรงม้า ขึ้นไป 
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง
ผลิตภัณฑ์ช าละล้าง 
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 

๕๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
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๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 
 
 

(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครือ่งส าอางต่าง ๆ 
(๓) การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ 
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๔) การสีข้าวและสีกาแฟด้วยเครื่องจักร 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
     ก. การผลิตปุ๋ย 
     ข. การสะสมปุ๋ย 
(๘) การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึง ด้วยเครื่องจักร 
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครือ่งมือ เครือ่งจักร อุปกรณ์หรือ 
เครือ่งใช้ต่าง ๆ 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
 

 



 ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ก. โดยใช้เครื่องจักร 
     ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด 
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การต ีการตัด การประสาน การรีด 
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า 
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด 
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด 
(๖) การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
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๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกัน
สนิมยานยนต์ 
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรือ 
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ เครือ่งจักร หรือเครื่องกล 
     ก. การซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ 
     ข. การซ่อมรถจักรยานยนต์ 
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครือ่งจักร หรือเครือ่งกลซึ่งมี
ไว้บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อม หรือ
การปรับปรุงยานยนต์ เครือ่งจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(๔) การล้าง การอัดฉีดรถยนต์ 
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
(๖) การปะ การเชื่อมยาง (หล่อดอก) 
     ก. การเชื่อมยาง 
     ข การปะยาง  

 
๒๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 

 



 ๒๒ 

 
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙ 

        ๑. รถยนต์ 
        ๒. รถจักรยานยนต์สองล้อ สามล้อ 
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช 
กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิว้
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การประดิษฐ์ไม้หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การ
ทาสารเคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย 
(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครือ่งใช้ เครือ่งเขียน ด้วยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
(๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๑) กิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ 
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้า อบสมุนไพร 

๑๐๐ 
๕๐ 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
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(๔) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
     ก. มีห้องพักตั้งแต่ ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
     ข. มีห้องพักตั้งแต่ ๒๑ แต่ไม่เกิน ๗๐ ห้อง 
     ค. มีห้องพักตั่งแต่ ๗๑ ห้องขึ้นไป 
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ 
กิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
     ก. มีห้องพักตั้งแต่ ไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
     ข. มีห้องพักตั้งแต่ ๑๑ แต่ไม่เกิน ๓๐ ห้อง 
     ค. มีห้องพักตั่งแต่ ๓๑ ห้องขึ้นไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 



 ๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

(๖) การประกอบกิจการมหรสพ 
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คารา
โอเกะหรือการแสดงอื่น ในท านองเดียวกัน 
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านอง
เดียวกัน 
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการ
เล่น อ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธกีารควบคุม
ทางโภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย
หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์ 
(๑๓) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๔) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า 
ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ข้ึนไป 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 
(๓) การปั่นฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครือ่ง ขึน้ไป 

๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
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(๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘) การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 



 ๒๔ 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิต เครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุคล้ายคลึง 
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๖) การเลื่อย การตัด การประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน 
(๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน  
ท่อน้ า เป็นต้น 
(๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ 
หรือสารตัวท าละลาย 
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ หรือ แก๊ซ 
(๓) การผลติ การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยม หรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่าง ๆ 
     ก. การผลิตน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
     ข. การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
     ค. การสะสมน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
        ๑. ปั้มน้ ามัน 
        ๒. ปั้มหลอด 
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๕) การพ่นสี 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
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๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๗) การโม่ การบดชัน 
(๘) การผลิตสี หรือน้ ามันผสมสี 
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มถ่ายรูป หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
     ก. การผลิต ฟิล์มรูปถ่าย ฟิล์มภาพยนตร์ 
     ข. การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
     ค. การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือ 
พาหะน าโรค 
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
กิจการอื่น ๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มลีักษณะเดียวกันด้วย
เครือ่งจักร 
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครือ่งไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลค
โทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
     ก.เครือ่งถ่ายเอกสารไม่เกิน ๓ เครือ่ง 
     ข.เครือ่งถ่ายเอกสารเกิน ๓ เครือ่ง 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
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 ๒๖ 

 
 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
(๙) การก่อสร้าง 
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