ร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ...............

เทศบาลตาบลดอนเขือง อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ...............
----------------------------หลักการ
ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลดอนเขือง ว่าด้วย

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ
เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ใช้
บังคับมาเป็นเวลานาน และไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยแก้ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยกําหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุมภายในท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสําหรับให้ผู้ดําเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินกิจการและมาตรการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ...............
-----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลดอนเขือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตําบลดอนเขืองโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลดอนเขืองและผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลดอนเขือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...............”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลดอนเขืองตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเขืองแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลดอนเขือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕54
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการ
ผลิตหรือกิจกรรมการให้บริการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของทั้งผู้ประกอบกิจการ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ รวมถึงประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณข้างเคียงนั้นๆ
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535
“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของสถาน
ประกอบกิจการนั้น
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง”หมายความว่าสภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางอากาศ”หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางน้ํา”
หมายความว่าสภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
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“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอื่นใดที่
ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลดอนเขือง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบล
ดอนเขือง
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ์เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น
ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการใน
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าหรือชําแหละสัตว์ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ขนสัตว์
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุสะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๓. กิจการที่เกีย่ วกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุง้
เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิน้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดูไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่
คล้ายคลึงกัน
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(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น
(๔) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่งต้ม ตุ๋น
เคี่ยวกวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนีสปาเก็ตตี้พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์สุรา เบียร์ไวน์น้ําส้มสายชู
ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บการถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพูผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลีผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
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(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุ แปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอื่นๆใน
ทํานองเดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือ
แร่
(๒) การถลุงแร่การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖
(๑)
(๓) การกลึง เจาะเชื่อม ตีตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซหรือ
ไฟฟูายกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบชุบโลหะด้วยตะกั่วสังกะสีดีบุกโครเมียมนิกเกิลหรือโลหะอื่นใดยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖
(๑)
(๖) การทําเหมืองแร่สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสีหรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสีเคลือบสีหรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัทซ์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน
ยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสีแต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้
หวายชานอ้อย
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(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีเต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือ
ตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
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(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือ
ย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้างการขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจกแก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใดยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมีถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์
ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิตสะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่นๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์
ไฟฟูา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์เขียน พ่นสีหรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ 6 ให้สถานประกอบประกอบกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน และมลพิษทางความสั่นสะเทือนตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการประเภทใดจําเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมกํากับดูแลกิจการ
หรือการดําเนินการในเรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิควิชาการ หรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วตามสภาพสังคม ให้สถานประกอบกิจการนั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ
สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
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หมวด 1
สถานที่ตั้งลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล
………………………………….
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยง
เด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือต้องจัดให้มี
ระบบปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถาน
ประกอบกิจการ การกําหนดสถานที่อื่นใดเพิ่มเติม การกําหนดระยะห่าง และการกําหนดให้มีระบบปูองกัน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมที่
จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีปูายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และการระบาย
อากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1๒ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ําและห้องส้วม ตามแบบและจํานวนที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้
อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน
ข้อ 1๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูล
ฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1๔ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ําท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มี
การระบายน้ําหรือการดําเนินการอย่างใดๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการดําเนินการของ
สถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดําเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด
ข้อ 1๕ สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกัน และกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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ข้อ 1๖ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น
ข้อ 1๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน
และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 1๘ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ํา
บริโภคของกรมอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่มต้อง
ไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบ
กิจการนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต
หมวด 2
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุราคาญ
.............................................
ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๑ สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย
สําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่น
ใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ชําระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาดของ
การประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 2๓ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สําหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดย
มีระบบปูองกันอันตราย และปูายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปูองกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ
เครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวาง
ทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบ และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
ข้อ 2๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ข้อ 2๕ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย หรือ
มีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น
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หมวด 3
ใบอนุญาต
………………………………….
ข้อ 2๖ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ 2๗ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่เทศบาลตําบลดอนเขืองประกาศกําหนด
ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์
ข้อ 2๙ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้
ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต
ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ
ตลอดจนยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการของผู้ขออนุญาตในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการเพื่อประกอบการพิจารณาการออกใบอนุญาต
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสาม
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๐ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลดอนเขืองเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
ลง เมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
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ในกรณีที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตได้ตามวรรคสอง ให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้รับชําระค่าธรรมเนียมออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าหลักฐานการรับเงินดังกล่าว
เป็นหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ ถือ
ว่าผู้รับใบอนุญาตขาดการต่ออายุใบอนุญาต ไม่สามารถประกอบกิจการต่อได้
หากมีความประสงค์ที่จะ
ประกอบกิจการต่อไป จะต้องยื่นคําขออนุญาตพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องเสมือนเป็นผู้
ประกอบกิจการรายใหม่
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก และก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
ลงในกรณีการต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๒ บรรดาค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบลดอนเขือง
ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบที่
กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑)
ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๗ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดย
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ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่
กรณี
ข้อ ๓๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
………………………………….
ข้อ ๓๙ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๔๐ ให้นายกเทศมนตรีตําบลดอนเขืองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. .......................

ลงชื่อ

กอง เริ่มรักษ์
(นายกอง เริ่มรักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลดอนเขือง

เห็นชอบ
ลงชื่อ
(.............................................)
นายอําเภอสว่างแดนดิน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..............
กลุม่
๑

ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๑.๑) ม้า โค กระบือ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรวมกัน
(ก) ตั้งแต่ ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(ข) ตั้งแต่ ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(ค) ตั้งแต่ ๔๑ ตัวขึ้นไป
(๑.๒) สุกร
(ก) ตั้งแต่ ๓ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว
(ข) ตั้งแต่ ๑๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(ค) ตั้งแต่ ๔๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
(ง) ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
(๑.๓) แพะ แกะ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรวมกัน
(ก) ตั้งแต่ ๖ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(ข) ตั้งแต่ ๒๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(ค) ตั้งแต่ ๔๑ ตัว ขึ้นไป
(๑.๔) สุนัข แมว อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรวมกัน
(ก) ตั้งแต่ ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(ข) ตั้งแต่ ๒๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(ค) ตั้งแต่ ๔๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
(ง) ตั้งแต่ ๕๑ ตัวขึ้นไป
(๑.๕) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
(ก) ตั้งแต่ ๓ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว
(ข) ตั้งแต่ ๑๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(ค) ตั้งแต่ ๔๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
(ง) ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

๕๐
๑๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐
๑๐๐
๒๐๐
๕๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
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๒

ประเภทกิจการ
(๑.๖) นก เป็ด ไก่ ห่าน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรวมกัน
(ก) ตั้งแต่ ๑๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
(ข) ตั้งแต่ ๕๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
(ค) ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตัว
(ง) ตั้งแต่ ๒๐๑ ตัวขึ้นไป
(๑.๗) ปลา กบ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรวมกัน
(ก) พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางวา
(ข) พื้นที่ประกอบตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางวา แต่ไม่เกิน ๑ ไร่
(ค) พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๑ ไร่ แต่ไม่เกิน ๕ ไร่
(ง) พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๖ ไร่ขึ้นไป
๑.๘) สัตว์อื่น นอกเหนือจาก (๑.๑) – (๑.๗)
(ก) ตั้งแต่ ๑๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
(ข) ตั้งแต่ ๕๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
(ค) ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตัว
(ง) ตั้งแต่ ๒๐๑ ตัว ขึ้นไป
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ ว่าจะ
มีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ ขาย
ในตลาด
(ก) การฆ่าสัตว์ปีกไม่เกิน ๕๐ ตัว
(ข) การฆ่าสัตว์ปีกตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
(ค) การฆ่าสัตว์ปีกตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(ก) การหมัก ฟอก ตาก
(ข) การสะสม
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐

๑,๐๐๐

๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๓๐๐
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๓

ประเภทกิจการ
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธี ใด ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร
สัตว์
(๖.๑) การผลิต โม่ ป่น ผสม บรรจุ หรือกระทาอื่นใด
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๖.๒) สะสม
(ก) สะสมไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
(ข) สะสมตั้งแต่ ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(ค) สะสมตั้งแต่ ๑,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การ
เร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลา
เจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย
น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

๒๐๐
๕๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๓๐๐
๕๐๐

๓๐๐
๕๐๐

๓๐๐
๕๐๐
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ประเภทกิจการ
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม
ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้น
เส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึง
กัน
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์ เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๒๐๐
๓๐๐

๒๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๗๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
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ประเภทกิจการ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
น้าส้มสายชู ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๕) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(ก) การผลิตน้าบริโภค น้าดื่ม ในละกษณะเป็นตู้ (ตู้ละ)
(ข) การผลิตน้าบริโภค น้าดื่ม ในลักษณะเป็นโรงเรือนผลิตน้า(โรงเรือนละ)
(ค) การผลิตน้าบริโภค น้าดื่ม ในลักษณะอื่นใด นอกเหนือจาก (ก) และ(ข)
(ง) การผลิตน้ากลั่น
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

๒,๐๐
๓,๐๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๘๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๒๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
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๔

๕

ประเภทกิจการ
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์ท้า
ความ สะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้งสบู่ที่
ใช้กับ ร่างกาย
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๓) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ต่าง ๆ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น
ๆ ใน ทานองเดียวกัน
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๑,๒๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๘๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
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๖
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(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(ก) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๕ แรงม้า
(ข) โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๔๐ แรงม้าขึ้นไป
(๕) การผลิตยาสูบ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(ก) การทาปุ๋ย
(ข) การสะสมปุ๋ย ตั้งแต่ ๕๐๐ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(ค) การสะสมปุ๋ย ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ กิโลกรัม ขึ้นไป
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๕๐๑ – ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(ค) พื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย
โลหะ หรือแร่
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ
หรือ ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(ก) โดยก๊าซหรือไฟฟ้า
(ข) โดยเครื่องจักร
(ค) ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๒๐๐
๗๐๐
๑,๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๖๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๗๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
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อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
๕๐๐
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑)
(ก) โดยเครื่องจักรที่มีกาลังรวมไม่เกิน ๒ แรงม้า
๒๐๐
(ข) โดยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
๕๐๐
(ค) โดยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้น
๑,๐๐๐
(๖) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๕๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
๑,๐๐๐
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๓,๐๐๐
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
๕๐๐
ปรับ อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
๕๐๐
หรือ จาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
๓๐๐
(๖) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(ก) การผลิต
๑,๐๐๐
(ข) สะสม จาหน่าย ซ่อม อัดแบตเตอรี
๓๐๐
(๗) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(ก) รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
๒๐๐
(ข) รถยนต์ รถบรรทุก และให้หมายความรวมถึงรถประเภทอื่น
๕๐๐
นอกเหนือจาก (ก)
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
๓๐๐
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
๕๐๐
ของ ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
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๘

กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(ก) ด้วยแรงคน
(ข) โดยเครื่องจักรที่มีกาลังรวมไม่เกิน ๒ แรงม้า
(ค) โดยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
(ง) โดยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้น
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์จาก ไม้ หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
(ก) ไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม
(ข) ตั้งแต่ ๒๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตาม กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๙

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๑,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
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(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการ ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบ การเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ชั่วคราว สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใน
ทานองเดียวกัน
(ก) ห้องพักไม่เกิน ๑๕ ห้อง
(ข) ห้องพักตั้งแต่ ๑๖ ห้อง แต่ไม่เกิน ๓๐ ห้อง
(ค) ห้องพักตั้งแต่ ๓๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง
(ง) ห้องพักตั้งแต่ ๕๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง
(จ) ห้องพักตั้งแต่ ๑๐๑ ห้องขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการ อื่นในทานองเดียวกัน
(ก) ห้องพักไม่เกิน ๑๕ ห้อง
(ข) ห้องพักตั้งแต่ ๑๖ ห้อง แต่ไม่เกิน ๓๐ ห้อง
(ค) ห้องพักตั้งแต่ ๓๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง
(ง) ห้องพักตั้งแต่ ๕๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง
(จ) ห้องพักตั้งแต่ ๑๐๑ ห้องขึ้นไป
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอ
เกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐

๓๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๓๐๐
๑,๓๐๐
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(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการ ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ใน
ทานอง เดียวกัน
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(ก) คอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง
(ข) คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ๑๑ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
(ค) คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ๒๑ เครื่องขึ้นไป
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(ก) กิจการสนามกอล์ฟ
(ข) กิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(ค) สถานประกอบกิจการที่มีทั้ง (ก) และ (ข)
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุช
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

๕๐๐
๑,๐๐๐

๘๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๘๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๕๐๐
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๑๐

ประเภทกิจการ
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(ก) เครื่องจักรหรือกี่ไม่เกิน ๕ เครื่อง
(ข) เครื่องจักรหรือกี่ตั้งแต่ ๖ เครื่องขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(ก) เครื่องจักรหรือกี่ไม่เกิน ๕ เครื่อง
(ข) เครื่องจักรหรือกี่ตั้งแต่ ๖ เครื่องขึ้นไป
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(ก) เครื่องจักรหรือกี่ไม่เกิน ๕ เครื่อง
(ข) เครื่องจักรหรือกี่ตั้งแต่ ๖ เครื่องขึ้นไป
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(ก) เครื่องจักรหรือกี่ไม่เกิน ๕ เครื่อง
(ข) เครื่องจักรหรือกี่ตั้งแต่ ๖ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐

๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
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๑๑

ประเภทกิจการ
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ เครื่อง
(ค) โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๖ เครื่องขึ้นไป
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(ก) เครื่องจักรไม่เกิน ๓ เครื่อง
(ข) เครื่องจักรตั้งแต่ ๔ – ๑๐ เครื่อง
(ค) เครื่องจักรตั้งแต่ ๑๑ เครื่องขึ้นไป
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่
บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๔.๑) การสะสมซีเมนต์ และวัตถุคล้ายคลึง
(ก) การสะสมไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(ข) การสะสมเกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(๔.๒) การสะสม หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(ค) พื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๔.๓) การผสมซีเมนต์ด้วยเครื่องจักร (แพล้นท์คอนกรีตผสมเสร็จ)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๒๐๐
๕๐๐
๕,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
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๑๒

ประเภทกิจการ
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร
(ค) พื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่น
ใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทา
ละลาย
(ก) การสะสมไม่เกิน ๓๐ ลิตร
(ข) การสะสมตั้งแต่ ๓๑ – ๕๐ ลิตร
(ค) การสะสมตั้งแต่ ๕๑ ลิตรขึ้นไป
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๒.๑) การผลิต บรรจุก๊าซ
(๒.๒) การสะสมก๊าซ
(ก) การสะสมก๊าซไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
(ข) การสะสมก๊าซตั้งแต่ ๑๑ – ๓๐ ตารางเมตร
(ค) การสะสมก๊าซตั้งแต่ ๓๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(ก) การสะสมปิโตรเลียมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
(ข) การสะสมปิโตรเลียมตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ลิตร
(ค) การสะสมปิโตรเลียมตั้งแต่ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ง) การสะสมปิโตรเลียมตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ลิตรขึ้นไป
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(ก) การผลิต บรรจุ
(ข) ขนส่ง
(ค) สะสม

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๐๐
๑,๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๒๐๐
๘๐๐
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ประเภทกิจการ
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๘) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(ก) การผลิตฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(ข) กางล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิต ดอกไม้เพลิง
(ก) การผลิต บรรจุ
(ข) ขนส่ง
(ค) สะสม

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๕๐๐
๑,๐๐๐

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

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
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๑๓

ประเภทกิจการ
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(๑๖.๑) การผลิต สารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๖.๒) การสะสม สารกาจัดศัตรูพืช
(ก) การสะสมไม่เกิน ๓๐ ลิตร
(ข) การสะสมตั้งแต่ ๓๑ – ๕๐ ลิตร
(ค) การสะสมตั้งแต่ ๕๑ ลิตรขึ้นไป
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(ก) การผลิต บรรจุ
(ข) สะสม
กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(ก) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน ๑๐ แรงม้า
(ข) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ ๑๑ แรงม้าขึ้นไป
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ก) การผลิต
(ข) การซ่อม
(ค) การสะสม
- พื้นที่สะสมไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตร
- พื้นที่สะสมตั้งแต่ ๔๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(ก) พื้นที่สะสมไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่สะสมตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ - ๕๐๐ ตารางเมตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐

๕๐๐
๑,๕๐๐

๑,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
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ประเภทกิจการ
(ค) พื้นที่ตั้งแต่ ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(ง) พื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(ก) พื้นที่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ตั้งแต่ ๔๐๑ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
(ค) พื้นที่ตั้งแต่ ๑,๖๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

