เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลที่วงั
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕62
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญ ญัติเทศบาลตําบลที่วัง วาดวยกิจ การที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ ๐ มาตรา 61 มาตรา 62 ม าตรา 63 แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒4๙๖ และแก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1 3) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา 31
๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลตําบลที่วังโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลที่วังและผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลที่วัง เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕62”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลที่วัง ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดย
เปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลที่วังแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิก“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลที่วัง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕8” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดของเทศบาลตําบลที่วัง ใน
สวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ความสั่น สะเทือ น” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการ ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง

๒
“เจา พนัก งานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับ การแตงตั้งจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุข ให ป ฏิบัติการตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ 2/2535 เรื่องแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 3/2536 เรื่อ งแตง ตั้ งเจ า พนั ก งานสาธารณสุข ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพิ่มเติม
“การคา” หมายความวา การประกอบธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิตหรือการใหบริการใดๆ เพื่อทําประโยชนอันมีมลู คา
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความวา การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและสรางสุขภาพ
โดยบริการหลักที่จัดไว ประกอบดวยการนวดเพื่อสุขภาพ และการใชน้ําเพื่อสุขภาพโดยอาจมีบริการเสริม
ประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบําบัด และการควบคุมอาหาร
โยคะและการทําสมาธิ การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่นๆ หรือไมก็
ได โดยทั้งนี้บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
ทางการแพทย และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
“การประกอบกิจ การใหบ ริก ารเลี้ย งและดูแลเด็ก ที่บา น” หมายความวา การประกอบ
กิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน ๖ ป ที่บานของผูรับบริการ
ทั้งนี้ ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม
“การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน” หมายความวา การประกอบกิจการ ที่
ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ (ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไป) ที่บานของผูรับบริการ ทั้งนี้ไมวาการ
ประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม
ขอ 5 ใหกิจการตางๆดังตอไปนี้ เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองมีการควบคุม
ในเขตเทศบาลตําบลที่วัง
5.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว เลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ ทํานอง
เดี ยวกัน เพื่ อใหป ระชาชนเขาชมหรือเพื่ อประโยชน ข องกิจ การนั้น ทั้งนี้ไมวา จะมี การเรียกเก็บ คาดูห รือ
คาบริการในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม
5.๒ กิจการเกี่ยวกับสัตว และผลิตภัณฑ
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายใน
ตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่นๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือ
สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง

๓
5.๓. กิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหาร เครื่องดืม่ น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเร
ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลา
เจ า กุ งเจ า ปลาส ม ปลาจ อ ม แหนม หม่ํ า ไสก รอก กะป น้ํ า ปลา หอยดอง น้ํ าเคย น้ํ า บู ดู ไตปลา หรื อ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม หรือพืช
อยางอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม
ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิ ต สะสม หรือ แบ งบรรจุ เสน หมี่ ขนมจีน กว ยเตี๋ ย ว เต า ฮวย เตา หู
วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึง
กัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่นๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิ ต สะสม หรือ แบ งบรรจุ เนย เนยเที ย ม เนยผสม ผลิ ต ภัณ ฑ เนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๑๔) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ ง บรรจุ เอทิ ล แอลกอฮอล สุ ร า เบี ย ร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก
ผลไม เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร

๔
5.๔. กิจ การที่เกี่ย วกับ ยา เวชภัณ ฑ อุป กรณ ก ารแพทย เครื่อ งสํา อาง ผลิต ภัณ ฑ
ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู
ที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ ทําความสะอาด
ตางๆ
5.๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่นๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
5.6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ ดวย
โลหะหรือแร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน 5.๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ
หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 5.๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอื่น
ใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 5.๖ (๑)
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต ใน 5.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
5.๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

๕
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาว
ดวย
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถว งลอ
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุป กรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
5.๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิ ต พ น ทาสารเคลื อ บเงาหรื อ สี แต ง สํ า เร็ จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
5.๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิ จ การสปา เวน แต เป น การให บ ริก ารในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓ ) ก ารป ระก อบ กิ จ ก ารน วด เพื่ อ สุ ข ภ าพ เว น แ ต เ ป น ก ารให บ ริ ก าร
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๔) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ํ า อบไอน้ํ า อบสมุ น ไพร เว น แต เ ป น
การใหบ ริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ พัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคา ตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจ การสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
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(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๗) การประกอบกิ จ การห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว
5.๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
5.๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม
บด หรือยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 5.๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
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(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่น
ใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 5.๖ (๕)
5.๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตางๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสง กรด ด า ง สารออกซิ ไดซ หรือสารตั ว ทํ า
ละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 5.๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามนผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลื อ บ ชุ บ วั ต ถุ ด ว ยพลาสติ ก เซลลู ล อยด เบเกอร ไ ลท หรื อ วั ต ถุ
ที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ ในการ
ผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
5.๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือ
อุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง

๘
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
ขอ 6 สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดว ยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่
เข าข ายเปนโรงงาน หรือมีการประกอบกิจ การเกี่ย วกับ วัตถุอันตราย จะตองปฏิ บัติต ามกฎหมายวาดว ย
การนั้ น และกฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ งด ว ย แล ว แต ก รณี ใบอนุ ญ าตที่ ได อ อกก อ นเทศบั ญ ญั ติ นี้ ใช บั งคั บ
ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
หมวด 1
สถานที่ตงั้ ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ 7 สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียนสถาบัน การศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยู
หางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของไมนอยกวา 500 เมตร ทั้งนี้เพื่อปองกันอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน
ขอ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ตองเปนอาคารที่มีความมั่น คง แข็งแรง เหมาะสมที่จ ะประกอบกิจ การที่ข อ
อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน
มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง
มีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน เมื่อ
ระบบไฟฟาปกติขัดของ
(2) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวม ตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เปนประจําทุกวัน
ขอ 9 สถานประกอบกิจ การที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือ
สิ่งอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ 10 สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มี ภ าชนะบรรจุ ห รือ ภาชนะรองรับ ที่ เหมาะสม และเพี ย งพอกั บ ปริม าณและ
ประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู
เสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ
ตองดําเนินการใหถูกตองตามเทศบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๓) กรณี ที่ มีมูล ฝอยที่ป นเปอ นสารพิ ษ หรือวัตถุ อัน ตรายหรือ สิ่งอื่น ใดที่อ าจเป น
อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

๙
ขอ ๑1 สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน และกําจัดแมลง และสัตวที่เปนพาหะ
ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑2 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัว ที่จัดไวสําหรับ การประกอบ
อาหารการปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตอง ตามเทศบัญญัติวาดวย
สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑3 สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปน
สัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด 2
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอ ๑4 สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑5 สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จ ะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับ เพลิงอยางนอยหกเดือน
ตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน
ไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
หมวด 3
การควบคุมของเสีย มลพิษ หรือสิง่ ใดๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๑6 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษ ทางเสียง หรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ําของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของ
คนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
หมวด 4
ใบอนุญาต
ขอ ๑7 เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนิน
กิ จ การตามที่ ต อ งมี ก ารควบคุ ม ตามข อ 5 ในลั ก ษณะที่ เป น การค า เว น แต จ ะได รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได
ขอ 18 ผูใดประสงคจะประกอบกิจ การตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่
เปนการคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้

๑๐
(๑) บั ต รประจํ าตั ว ประชาชน / ข า ราชการ / พนั ก งานรัฐ วิ ส าหกิ จ พรอ มสํ า เนา
ที่รับรองถูกตอง ๒ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบานพรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง ๒ ฉบับ
(๓) รู ป ถ า ยหน า ตรงครึ่ ง ตั ว ไม ส วมหมวก ไม ส วมแว น ดํ า ของผู รั บ ใบอนุ ญ าต
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
(๔) สําเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
(๕) หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีที่เจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง)
(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ
ขอ 19 ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) สถานที่นั้น ตองตั้งในทําเลซึ่งจะตองทํารางระบายน้ํา รับน้ําโสโครกไปใหพนจาก
สถานที่นั้นไดโดยสะดวก
(๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําโสโครกดวยวัตถุ
ถาวร มีลักษณะเรียบไมซึมไมรั่วน้ําไหลไดสะดวก
(๓) การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในน้ํ า
สาธารณะหรือแกผูอาศัยอยูใกลเคียง
(๔) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัสดุถาวร
เพื่อปองกันมิใหน้ําซึม รั่วไหล หรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา
เครื่องปองกันควัน มูลเถา กลิ่นไอ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียงตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๕) ตองใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ
(๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคานั้น
(๗) ตองมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะ
(๘) ตองมีหองน้ําหองสวมอันไดสุขลักษณะใหพอกับจํานวนคนทําการอยูในสถานที่
นั้น และตองอยูในที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๙) สถานที่เลี้ยงสัตวตองมีที่ขังสัตวและที่ปลอยกวางขวางพอ
(๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินคา จะตองมีที่ตากหรือผึ่งสินคาตามที่เจา
พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา
และคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของเทศบาลตําบลที่วัง
(๑๒) อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการคา ตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถ
ประกอบการนั้นได โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๑๓) หามมิใหผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
และกิจ การเกี่ย วกับ การบริการ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวา ตนเปนโรคติดตอที่ ระบุ ไว หรือเมื่อเจาพนักงาน
สาธารณสุขไดตรวจพบวาตนเปนพาหะหรือไดรับแจงความเปนหนังสือแลววาตนเปนพาหะของโรคติดตอดัง
ระบุตอไปนี้
(๑๓.๑) โรคเรื้อน
(๑๓.๒) วัณโรค
(๑๓.๓) กามโรค

๑๑
(๑๓.๔) คุดทะราด
(๑๓.๕) ไขทรพิษ
(๑๓.๖) ไขอีสุกอีใส
(๑๓.๗) หัด
(๑๓.๘) บิด
(๑๓.๙) คางทูม
(๑๓.๑๐) อหิวาตกโรค
(๑๓.๑๑) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(๑๓.๑๒) โรคอื่นๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ขอ ๒0 ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาต ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ
วาสละสิทธิ์
ขอ ๒1 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ตาม
หลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณี
จําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ
ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในเทศบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เหตุจํ าเป นที่ เจา พนั ก งานท อ งถิ่ นไมอ าจออกใบอนุญ าตหรือ ยังไม อ าจมี คํ าสั่ ง
ไม อ นุญ าตไดภ ายในกํา หนดเวลาตามวรรคสอง ให ขยายเวลาออกไปไดอีก ไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน
สิ บ ห า วัน แต ต อ งมี ห นั งสื อ แจ งการขยายเวลาและเหตุ จํ า เป น แต ล ะครั้ ง ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบก อ นสิ้ น
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒2 ใบอนุญ าตใหมีอายุห นึ่งปนับ แตวัน ที่ออกใบอนุญ าต และใหใชไดเพี ยงในเขต
อํานาจของเทศบาลตําบลที่วังเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตอ อายุใบอนุญ าตและการอนุญ าตให ตออายุใบอนุญ าตให เป นไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว ตามขอ 19 และขอ ๒0 ดวย
ขอ ๒3 ผูไดรับใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ท า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้ ในวั น ที่ ม ารั บ ใบอนุ ญ าตสํ า หรับ กรณี ที่ เป น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตครั้งแรก หรือ ก อ น
ใบอนุญ าตสิ้นอายุสําหรับ กรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญ าตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คา งชําระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณี ที่ ผูมีห น าที่ตอ งเสียคา ธรรมเนีย มตามวรรคหนึ่งคางชําระคา ธรรมเนีย มติดตอกั น
เกิ น กว า สองครั้ ง ให เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว จ นกว า จะได เสี ย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

๑๒
ขอ ๒4 บรรดาคาธรรมเนี ยมและคาปรับตามเทศบั ญ ญั ตินี้ ให เปน รายไดของเทศบาล
ตําบลที่วัง
ขอ ๒5 ผูไดรับใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญ าตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒6 ในกรณีที่ใบอนุญ าตสูญ หาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองทีท่ ี่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญ าตถูกทํา ลาย หรือชํา รุดในสาระที่สําคัญ ให ผูยื่น คําขอรับ ใบแทน
ใบอนุญาต นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูม าแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒7 ในกรณี ที่ป รากฏวา ผู รับ ใบอนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติห รือ ปฏิ บัติไมถู ก ต อ งตามบทแห ง
พระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ 28 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
อีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุด วาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(3) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม ถู ก ต อ ง ตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญ าตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ย วกับ การประกอบกิจ การตามที่ไดรับ ใบอนุ ญ าตตาม
ข อ บั งคั บ นี้ และการ ไม ป ฏิ บั ติห รือปฏิ บั ติ ไม ถู กต อ งนั้ น ก อ ให เกิ ด อัน ตรายอยางรายแรงต อ สุข ภาพของ
ประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ 29 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญ าตทราบ ในกรณีที่ไมพ บผูรับ ใบอนุญ าตหรือผูรับ ใบอนุญ าตไมยอมรับ คําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผยเห็นไดงา ย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุ ญ าต และให ถือ วาผูรับ ใบอนุ ญ าตนั้ นไดรับ ทราบคําสั่งแลว ตั้งแตวัน ที่คําสั่งไปถึงหรือวัน ปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ 30 ผูถูก สั่งเพิกถอนใบอนุญ าตจะขอรับ ใบอนุญาตสําหรับ การประกอบกิจ การที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

๑๓
หมวดที่ 5
บทกําหนดโทษ
ขอ 31 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญ ญั ตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบท
กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 32 ใหนายกเทศมนตรีตําบลที่วัง มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และให
มีอํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

เชาวลิต เจริญพงศ
(นายเชาวลิต เจริญพงศ)
นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

จิรโรจน สําแดง
(นายจิรโรจน สําแดง)
นายอําเภอทุงสง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

๑

ประเภทกิจการ

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

กิจการทีเ่ กี่ยวกับสัตวเลีย้ ง
(1.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(1.1.1) การเลี้ยง เปด , ไก , นก , หาน สัตวปกหรือสัตวในจําพวก
และขนาดที่ใกลเคียงกันนี้
(1.1.1.1) ตั้งแต 100 – 200 ตัว
(1.1.1.2) ตั้งแต 201 – 300 ตัว
(1.1.1.3) ตั้งแต 301 – 400 ตัว
(1.1.1.4) ตั้งแต 401 – 500 ตัว
(1.1.1.5) ตั้งแต 501 – 1,000 ตัว
(1.1.1.6) ตั้งแต 1,001 – 2,000 ตัว
(1.1.1.7) ตั้งแต 2,001 – 3,000 ตัว
(1.1.1.8) ตั้งแต 3,001 – 4,000 ตัว
(1.1.1.9) ตั้งแต 4,001 – 5,000 ตัว
(1.1.1.10) ตั้งแต 5,001 ตัวขึ้นไป
(1.1.2) การเลี้ยง สุกร , โค , กระบือ , แพะ , แกะ , กวาง ,
นกกระจอกเทศ หรือสัตวในจําพวกและขนาดที่ใกลเคียงกันนี้
(1.1.2.1) ตั้งแต 10 - 20 ตัว
(1.1.2.2) ตั้งแต 21 – 30 ตัว
(1.1.2.3) ตั้งแต 31 – 40 ตัว
(1.1.2.4) ตั้งแต 41 – 50 ตัว
(1.1.2.5) ตั้งแต 51 - 60 ตัว
(1.1.2.6) ตั้งแต 61 – 70 ตัว
(1.1.2.7) ตั้งแต 71 – 80 ตัว
(1.1.2.8) ตั้งแต 81 - 90 ตัว
(1.1.2.9) ตั้งแต 91 – 100 ตัว
(1.1.2.10) ตั้งแต 101 – 200 ตัว
(1.1.2.11) ตั้งแต 201 – 300 ตัว
(1.1.2.12) ตั้งแต 301 ตัวขึ้นไป
(1.1.3) การเลี้ยงสัตวน้ํา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือ
แมลง หรือสัตวในจําพวกและขนาดที่ใกลเคียงกันนี้
(1.๒) การประกอบกิจ การเลี้ย ง รวบรวมสัต ว หรือ ธุรกิ จ อื่ น ใดอัน มี
ลักษณะ ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของ
กิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บ คาดูห รือคาบริการในทางตรง
หรือทางออม หรือไมก็ตาม

200
300
400
500
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
100
200
300
400
500
600
700
800
1,000
2,000
3,000
5,000
500
3,000

หมายเหตุ

๑๕
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

2.

ประเภทกิจการ

กิจการทีเ่ กีย่ วกับสัตวและผลิตภัณฑ
(2.๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
เรขาย หรือขาย ในตลาด
(2.1.1) การฆา หรือชําแหละ เปด , ไก , นก , หาน สัตวปกหรือสัตว
ในจําพวกและขนาดที่ใกลเคียงกันนี้
(2.1.1.1) ตั้งแต 10 – 20 ตัว/วัน
(2.1.1.2) ตั้งแต 21 – 30 ตัว/วัน
(2.1.1.3) ตั้งแต 31 – 40 ตัว/วัน
(2.1.1.4) ตั้งแต 41 – 50 ตัว/วัน
(2.1.1.5) ตั้งแต 51 ตัวขึ้นไป/วัน
(2.1.2) การฆา หรือชําแหละ สุกร , โค , กระบือ , แพะ , แกะ หรือ
สัตวในจําพวกและขนาดที่ใกลเคียงกันนี้
(2.1.2.1) ตั้งแต 5 - 10 ตัว/วัน
(2.1.2.2) ตั้งแต 11 – 20 ตัว/วัน
(2.1.2.3) ตั้งแต 21 – 30 ตัว/วัน
(2.1.2.4) ตั้งแต 31 – 40 ตัว/วัน
(2.1.2.5) ตั้งแต 41 ตัวขึ้นไป/วัน
(2.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(2.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(2.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(2.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่นๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก
เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(2.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตว
หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือ
สวนประกอบของอาหารสัตว
(2.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง

๓.

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

กิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหาร เครื่องดืม่ น้ําดืม่ ยกเวนในสถานทีจ่ ําหนาย
อาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(3.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ
(3.1.1) การผลิต
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(3.1.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.1.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.1.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.1.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.1.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.1.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.1.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.1.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.1.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก
ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป
น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึง
กัน
(3.2.1) การผลิต
(3.2.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.2.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.2.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.2.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.2.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.2.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.2.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.2.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.2.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก
ผลไม หรือพืชอยางอื่น
(3.3.1) การผลิต
(3.3.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.3.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.3.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.3.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.3.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.3.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.3.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.3.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.3.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
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(3.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการ
ตาก บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา
หรือวิธีอื่นใด
(3.4.1) การผลิต
(3.4.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.4.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.4.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.4.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.4.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.4.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.4.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.4.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.4.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(3.5.1) การผลิต
(3.5.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.5.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.5.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.5.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.5.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.5.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.5.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.5.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.5.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว
เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่
คลายคลึงกัน
(3.6.1) การผลิต
(3.6.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.6.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.6.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.6.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.6.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.6.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
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(3.6.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.6.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.6.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ
ที่คลายคลึงกัน
(3.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่นๆ
(3.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานม
สัตว
(3.9.1) การผลิต
(3.9.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 ลิตร/วัน
(3.9.1.2) 1,001 – 3,000 ลิตร/วัน
(3.9.1.3) 3,001 – 5,000 ลิตร/วัน
(3.9.1.4) ตั้งแต 5,001 ลิตรขึ้นไป/วัน
(3.9.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.9.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 ลิตร/วัน
(3.9.2.2) 1,001 – 3,000 ลิตร/วัน
(3.9.2.3) 3,001 – 5,000 ลิตร/วัน
(3.9.2.4) ตั้งแต 5,001 ลิตรขึ้นไป /วัน
(3.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม
ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(3.10.1) การผลิต
(3.10.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.10.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.10.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.10.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.10.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.10.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.10.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.10.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.10.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(3.11.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.11.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.11.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.11.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
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(3.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(3.12.1) การคั่ว
(3.12.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม /วัน
(3.12.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.12.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.12.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.12.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.12.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม /วัน
(3.12.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.12.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.12.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอื่นๆ
(3.13.1) การผลิต
(3.13.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.13.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.13.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.13.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.13.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.13.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.13.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.13.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.13.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร
ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(3.14.1) การผลิต
(3.14.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 ลิตร/วัน
(3.14.1.2) 1,001 – 3,000 ลิตร/วัน
(3.14.1.3) 3,001 – 5,000 ลิตร/วัน
(3.14.1.4) ตั้งแต 5,001 ลิตรขึ้นไป/วัน
(3.14.1) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.14.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 ลิตร/วัน
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(3.14.2.2) 1,001 – 3,000 ลิตร/วัน
(3.14.2.3) 3,001 – 5,000 ลิตร/วัน
(3.14.2.4) ตั้งแต 5,001 ลิตรขึ้นไป/วัน
(3.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(3.15.1) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(3.15.2) การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ เครื่องละ
(3.๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(3.16.1) การผลิต
(3.16.2) การสะสม แบงบรรจุ
(3.16.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม /วัน
(3.16.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.16.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.16.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.16.3) การขนสงน้ําแข็ง ตั้งแต 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ํา
จากพืช ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะ
อื่นใด
(3.17.1) การผลิต
(3.17.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 ลิตร/วัน
(3.17.1.2) 1,001 – 3,000 ลิตร/วัน
(3.17.1.3) 3,001 – 5,000 ลิตร/วัน
(3.17.1.4) ตั้งแต 5,001 ลิตรขึ้นไป/วัน
(3.17.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.17.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 ลิตร/วัน
(3.17.2.2) 1,001 – 3,000 ลิตร/วัน
(3.17.2.3) 3,001 – 5,000 ลิตร/วัน
(3.17.2.4) ตั้งแต 5,001 ลิตรขึ้นไป/วัน
(3.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ
ภาชนะอื่นใด
(3.18.1) การผลิต
(3.18.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.18.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.18.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.18.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

1,000
3,000
5,000

1,500
100
1,500
300
1,000
3,000
5,000
500

500
1,000
3,000
5,000
500
1,000
3,000
5,000

500
1,000
3,000
5,000

หมายเหตุ

๒๑
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

(3.18.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.18.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.18.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.18.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.18.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(3.19.1) การผลิต
(3.19.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.19.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.19.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.19.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.19.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(3.20.1) การผลิต
(3.20.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.20.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.20.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.20.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.20.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.20.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.20.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.20.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.20.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(3.21.1) การผลิต
(3.21.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม /วัน
(3.21.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.21.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.21.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.21.2) การสะสม หรือแบงบรรจุ
(3.21.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(3.21.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(3.21.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(3.21.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(3.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการ

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

500
1,000
3,000
5,000
5,000
500
1,000
3,000
5,000
500
1,000
3,000
5,000
500
1,000
3,000
5,000
500
1,000
3,000
5,000
500
1,000
3,000
5,000
3,000

หมายเหตุ

๒๒
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

หองเย็น
(3.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(3.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร

๔.

3,000
2,000

กิจการทีเ่ กีย่ วกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑ ทําความสะอาด
(4.๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(4.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(4.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(4.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(4.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ ทํา
ความสะอาดตางๆ

๕.

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร
(5.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(5.1.1) การผลิต
(5.1.2) การสะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(5.1.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 ลิตร/วัน
(5.1.2.2) 1,001 – 3,000 ลิตร/วัน
(5.1.2.3) 3,001 – 5,000 ลิตร/วัน
(5.1.2.4) ตั้งแต 5,001 ลิตรขึ้นไป/วัน
(5.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(5.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช
หรือแปงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(5.3.1) การผลิต
(5.3.2) การแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือ
แปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(5.3.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(5.3.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(5.3.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(5.3.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(5.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ

3,000
300
1,000
3,000
5,000
2,000
5,000
300
1,000
3,000
5,000

หมายเหตุ

๒๓
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

ก็ตาม
(5.4.1) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร
(5.4.2) การแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(5.4.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(5.4.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(5.4.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(5.4.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(5.๕) การผลิตยาสูบ
(5.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(5.๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(5.7.1) การผลิต
(5.7.1.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม /วัน
(5.7.1.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(5.7.1.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(5.7.1.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(5.7.2) การสะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(5.7.2.1) ตั้งแต 100 - 1,000 กิโลกรัม/วัน
(5.7.2.2) 1,001 – 3,000 กิโลกรัม/วัน
(5.7.2.3) 3,001 – 5,000 กิโลกรัม/วัน
(5.7.2.4) ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
(5.๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(5.๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย
ขาวโพด
๖.

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

2,000
300
1,000
3,000
5,000
5,000
2,000
300
1,000
3,000
5,000
300
1,000
3,000
5,000
1,500
2,000

กิจการทีเ่ กีย่ วกับโลหะหรือแร
(6.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใช
ตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร
(6.๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่
ไดรับใบอนุญาต ใน (๖.๑)
(6.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวย
เครื่องจักร กาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑)
(6.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือ โลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑)
(6.๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่
ไดรับใบอนุญาต ใน (๖.๑)
(6.๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

หมายเหตุ

๒๔
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

๗.

ประเภทกิจการ

กิจการทีเ่ กีย่ วกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครือ่ งกล
(7.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(7.1.1) รถจักรยานยนต
(7.1.2) รถยนตหรือรถขนาดตั้งแตสี่ลอขึ้นไป
(7.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(7.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ
ไฟฟา ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(7.3.1) รถจักรยานยนต
(7.3.2) รถยนตหรือรถขนาดตั้งแตสี่ลอขึ้นไป
(7.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่ง
มีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย
(7.4.1) รถจักรยานยนต
(7.4.2) รถยนตหรือรถขนาดตั้งแตสี่ลอขึ้นไป
(7.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(7.๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(7.6.1) การผลิต
(7.6.2) การสะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(7.๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(7.7.1) รถจักรยานยนต
(7.7.2) รถยนตหรือรถขนาดตั้งแตสี่ลอขึ้นไป
(7.๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(7.8.1) การผลิต
(7.8.2) การซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบ ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา

๘.

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

300
1,000
10,000

300
1,000

300
1,000
500
5,000
500
300
1,000
5,000
1,000
3,000

กิจการทีเ่ กีย่ วกับไมหรือกระดาษ
(8.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(8.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวย
เครื่องจักร
(8.๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย

3,000
2,000
1,500

หมายเหตุ

๒๕
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

(8.๔) การอบไม
(8.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(8.5.1) การผลิต
(8.5.2) การสะสม
(8.5.2.1) ไมเกิน 10 กิโลกรัม
(8.5.2.2) 11-30 กิโลกรัม
(8.5.2.3) 31-50 กิโลกรัม
(8.5.2.4) ตั้งแต 51 กิโลกรัมขึ้นไป
(8.5.3) การแบงบรรจุธูป
(8.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวย
กระดาษ
(8.๗) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ
(8.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
(8.8.1) การเผาถาน
(8.8.1.1) 1-10 เตา
(8.8.1.2) 11-20 เตา
(8.8.1.3) 21-30 เตา
(8.8.1.4) ตั้งแต 31 เตาขึ้นไป
(8.8.2) การสะสมถาน
(8.8.2.1) 30-50 กิโลกรัม
(8.8.2.2) 51-100 กิโลกรัม
(8.8.2.3) 101-500 กิโลกรัม
(8.8.2.4) 501-1,000 กิโลกรัม
(8.8.2.5) ตั้งแต 1,001 กิโลกรัมขึ้นไป
๙.

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

5,000
3,000
100
300
500
1,000
500
1,000
5,000
2,000
3,000
5,000
10,000
100
300
500
1,000
3,000

กิจการทีเ่ กีย่ วกับการบริการ
(9.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
(9.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(9.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
(9.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต

1,000

10,000
1,000

1,000

หมายเหตุ

๒๖
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

เปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
(9.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อ
ใหบริการ พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี
คาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(9.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหอง
แบงเชา หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(9.6.1) ตั้งแต 5-10 หอง
(9.6.2) 11-20 หอง
(9.6.3) 21-30 หอง
(9.6.4) 31-40 หอง
(9.6.5) 41-50 หอง
(9.6.6) ตั้งแต 51 หองขึ้นไป
(9.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(9.๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก
เทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(9.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน เวนแต เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๙.๑)
(9.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการ
เลนอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(9.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยู
ในบังคับ ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตาม
กฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(9.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(9.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(9.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(9.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(9.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(9.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การ
สาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(9.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของ
รางกาย
(9.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของ
ผูรับบริการ

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

5,000

300
500
1,000
1,500
2,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
300
1,000
1,000
2,000
500
3,000
3,000
500
500

หมายเหตุ

๒๗
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

(9.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของ
ผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับ
ฝาก สัตวชั่วคราว

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

500
300

๑๐. กิจการทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทอ
(10.๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่
กระตุก ตั้งแต 5 กี่ขึ้นไป
(10.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(10.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(10.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
(10.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่อง
ขึ้นไป
(10.๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่นๆ
(10.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(10.๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ

2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
500
100
500

๑๑. กิจการทีเ่ กีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(11.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(11.๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร
(11.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ดวยซีเมนต หรือ
วัตถุที่คลายคลึง
(11.3.1) พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(11.3.2) 201-500 ตารางเมตร
(11.3.3) 501-1,000 ตารางเมตร
(11.3.4) ตั้งแต 1,001 ตารางเมตรขึ้นไป
(11.๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้ง
การขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน (๑๑.๒)
(11.4.1) การสะสม
(11.4.1.1) ปริมาณมาณ 1-5 ตัน
(11.4.1.2) 5–25 ตัน
(11.4.1.3) ตั้งแต 25 ตันขึ้นไป
(11.4.2) การผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้ง
การขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอย ดวยเครื่องจักร
(11.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง

500
10,000
500
1,000
5,000
10,000

1,000
5,000
10,000
10,000
10,000

หมายเหตุ

๒๘
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

(11.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือ
ผลิตภัณฑตางๆ
(11.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผา
หินปูน
(11.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ
สวนผสม
(11.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(11.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(11.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(11.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖.๕)

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

๑๒. กิจการทีเ่ กีย่ วกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมี
ตางๆ
(12.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือ
สาร ตัวทําละลาย
(12.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(12.2.1) การผลิต
(12.2.2) การสะสม
(12.2.2.1) ไมเกิน 100 กิโลกรัม
(12.2.2.2) 101-500 กิโลกรัม
(12.2.2.3) ตั้งแต 501 กิโลกรัมขึ้นไป
(12.2.3) การบรรจุกาซ
(12.2.3.1) ขนาด 1 หัวจาย
(12.2.3.2) ขนาด 2-5 หัวจาย
(12.2.3.3) ตั้งแต 6 หัวจายขึ้นไป
(12.2.4) การขนสงกาซ
(12.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
(12.3.1) การผลิต
(12.3.2) การสะสม
(12.3.2.1) ไมเกิน 1,000 ลิตร
(12.3.2.2) 1,001-5,000 ลิตร
(12.3.2.3) ตั้งแต 5,001 ลิตรขึ้นไป
(12.3.3) การกลั่น
(12.3.4) การขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม

5,000
10,000
100
500
1,000
500
1,000
5,000
3,000
10,000
300
1,000
5,000
10,000
3,000

หมายเหตุ

๒๙
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

(12.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(12.4.1) การผลิต
(12.4.2) การสะสม
(12.4.2.1) ไมเกิน 1 ตัน
(12.4.2.2) 2 - 100 ตัน
(12.4.2.3) 101 – 1,000 ตัน
(12.4.2.4) ตั้งแต 1,001 ตันขึ้นไป
(12.4.3) การขนสงถานหินหรือถานโคก
(12.๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๗.๑)
(12.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดว ยยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(12.๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(12.๘) การผลิตสีหรือน้ํามนผสมสี
(12.๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(12.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุ ที่คลายคลึง
(12.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่
คลายคลึง
(12.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(12.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(12.๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบ ในการผลิตดอกไมเพลิง
(12.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(12.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนํา
โรค
(12.16.1) การผลิต
(12.16.2) การสะสม
(12.16.2.1) ไมเกิน 100 ลิตร
(12.16.2.2) 101-500 ลิตร
(12.16.2.3) ตั้งแต 501 ลิตร ขึน้ ไป
(12.16.3) การบรรจุ
(12.16.4) การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(12.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(12.17.1) การผลิต
(12.17.2) การสะสม
(12.17.2.1) ไมเกิน 100 ลิตร

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

10,000
300
1,000
5,000
10,000
10,000
1,000
5,000
1,000
5,000
1,000
3,000
3,000
5,000
1,000
5,000
5,000
5,000
300
500
1,000
1,000
3,000
5,000
300

หมายเหตุ

๓๐
บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

(12.17.2.2) 101-500 ลิตร
(12.17.2.3) ตั้งแต 501 ลิตรขึ้นไป
(12.17.3) การบรรจุกาว

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/
บาทตอป

500
1,000
500

๑๓. กิจการอื่นๆ
(13.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวย
เครื่องจักร
(13.๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา
(13.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(13.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(13.4.1) การพิมพแบบ พิมพเขียว
(13.4.2) การถายเอกสาร
(13.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(13.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(13.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม
หรือแปรสภาพ เปนผลิตภัณฑใหม
(13.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(13.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพ
ปลา
(13.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(13.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะ
นําโรค
(13.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(13.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
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