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เทศบาลตาบลหนองควาย
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองควาย
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2560
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อกําหนดท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตําบลหนอง ควายโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองควายและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ เทศบาลตําบลหนองควาย เรื่อง การควบคุม กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560”
ข้อ2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล ตําบลหนองควาย ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองควายแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3ให้ยกเลิกเทศบัญญัติตําบลหนองควาย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
“ผู้ดําเนินกิจการ ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ ในการ
ดําเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง”หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของ แสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะข องความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

“มลพิษ ทางความสั่นสะเทือน ”หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“ของเสียอันตราย ”หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือสิ่งอื่นใด ที่
ปนเปื้อนสารพิษ อันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตําบลหนองควาย
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลหนองควาย
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตําบลหนองควาย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่างๆดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น
1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ ใน
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(6) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสมหรือ การกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง

3. กิจการที่เกี่ยว กับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย
ในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลาหรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
(9) 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 หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอ ททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู
ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด

(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การล้าง อบรม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆก็ตาม
(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 อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่
(๒) การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟูา
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงาหรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้
หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่
ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รอง เง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู้
เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปาอาบน้ํา 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 ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือ
ย่อยด้วยเครื่องจักร 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 บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติกเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้
เพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่นๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์
ไฟฟูา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า

(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ 7 ผู้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่น ต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ สถานประกอบ
กิจการทีม่ ีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด 2
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให้ผู้ดาเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
ส่วนที่ 1
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ 8 สถานประกอบกิจการ ต้องตั้งอยู่ห่างจาก ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยง
เด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือจะต้องมีระบบ
ปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถาน
ประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ข้อ 9สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้อง เป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะ
ประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน ให้ มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง

ข้อ 10 สถานประกอบกิจการ ที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 11 สถานประกอบกิจการ ที่มีอาคารต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่
ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน
ข้อ ๑2 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับ ประเภทและ ปริมาณของมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัด มูลฝอย เอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการมูลฝอย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓)กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ๑3 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ําท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มี การ
ระบายน้ําหรือการดําเนินการอย่างใดๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการดําเนินการของ
สถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการนั้นต้องดําเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด
ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ นําโรคให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ข้อ๑5 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร การปรุง
อาหารหรือการสะสมอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่กําหนด
ตามข้อกําหนดท้องถิ่น ว่าด้วยสถาน ที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหา ร รวมทั้งกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ ๑6สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยเป็นสัดส่วนและ ดูแล
รักษาความสะอาด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุ
รําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 17 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภค
ของกรมอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาดและ
ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่ม ต้องไม่
เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 18 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบ
กิจการนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ส่วนที่ 2
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการป้องกันเหตุราคาญ
ข้อ ๑9สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 20สถานประกอบกิจการ ที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย
สําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 21 สถานประกอบกิจการที่ ผู้ปฏิบัติ งานอาจเปรอะเปื้อน จากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่ ชําระร่างกาย ฉุกเฉิน และที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 22 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สําหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย
โดยมีระบบปูองกันอันตรายและปูายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปูองกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ
หรือเครื่องจักรนั้น ทั้งนี้การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีด
ขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบ และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
ข้อ 23 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 24 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย
หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องดําเนินการควบคุมปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น
หมวด 3
ใบอนุญาต
ข้อ 25 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับ ใช้ ห้ามมิให้ ผู้ใดดําเนิน กิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ 26 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๒7 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทํา
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในเทศ
บัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสําเนาแจ้ง
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒8ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 29บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓ 0ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓1ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบที่
กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๓2ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓3เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน
ข้อ ๓4 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓ 5ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๓6ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๓7 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๓8ผู้ใดฝุาฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้
ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล
ข้อ 39 ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตามเทศบัญญัติตําบลหนองควาย เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
ข้อ 40 บรรดาคําขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามเทศบัญญัติตําบลหนองควาย เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตที่ได้ยื่น
ตามเทศบัญญัตินี้และให้ดําเนินการเกี่ยวกับคําขออนุญาตดังกล่าวตามเทศบัญญัตินี้
ข้อ 41 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดที่ออกตามเทศบัญญัติตําบลหนองควาย เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดของเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
ณรงค์ ธิลา
(นายณรงค์ ธิลา)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองควาย

เห็นชอบ
ศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
(นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช)
นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลหนองควาย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
ที่

ประเภทกิจการ/รายการ

1

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (2กิจการ)
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
1.1 สัตว์บก
1.1.1 ตั้งแต่ 6 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว
1.1.2 เกิน 10 ตัว แต่ไม่เกิน 15 ตัว
1.1.3 เกิน 15 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
1.1.4 เกิน 20 ตัว
1.2 สัตว์ปีก
1.2.1 ตั้งแต่ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว
1.2.2 เกิน 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
1.2.3 เกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 200 ตัว
1.2.4 เกิน 200 ตัว
1.3 สัตว์น้ําหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา
1.4 สัตว์เลื้อยคลาน
1.5 แมลง
(2)การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้นทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการเรียกเก็บ
ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ (7กิจการ)
(1)การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายใน
ตลาด
1.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.2 โดยใช้เครื่องจักร
1.2.1 กําลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
1.2.2 เกิน 20 แรงม้า
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์

2

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

50
100
200
500
50
100
200
500
100
200
100
500

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

ที่

3

ประเภทกิจการ/รายการ
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่ง
มิใช่เพื่อเป็นอาหาร
5.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
5.2 โดยใช้เครื่องจักร
5.2.1 กําลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
5.2.2 เกิน 20 แรงม้า
(6) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือ
พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ
อาหารสัตว์
6.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(7)การผลิต แปรรูป สะสมหรือล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การ
เร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน (24 กิจการ)
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
(3)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือ
พืชอย่างอื่น
3.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(4)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง
ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(5)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

300
500
2,000

500
1,000
2,000
500
300
500

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

ที่

ประเภทกิจการ/รายการ
(6)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
6.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(7)การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
7.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
7.2 โดยใช้เครื่องจักร
(8)การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
8.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
8.2 โดยใช้เครื่องจักร
8.2.1 กําลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
8.2.2 เกิน 20 แรงม้า
(9)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
(10)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เน ย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(11)การผลิตไอศกรีม
11.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
11.2 โดยใช้เครื่องจักร
(12)การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(13)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
13.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
13.2 โดยใช้เครื่องจักร
13.2.1 กําลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
13.2.2 เกิน 20 แรงม้า
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
14.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
14.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
14.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
300
600
1,200
500
1,000
500
1,000
2,000
1,000
2,000
500
1,000
500
1,000
1,500
2,000
1,000
2,000
3,000

ที่

ประเภทกิจการ/รายการ
(15)การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
15.1 การผลิตน้ํากลั่น
15.2 การผลิตน้ําบริโภค
15.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
15.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
15.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(16)การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
16.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
16.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
16.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(17)การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
17.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
17.2 โดยใช้เครื่องจักร
17.2.1 กําลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
17.2.2 เกิน 20 แรงม้า
(18)การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋องขวด หรือภาชนะอื่นใด
18.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
18.2 โดยใช้เครื่องจักร
18.2.1 กําลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
18.2.2 เกิน 20 แรงม้า
(19)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(20)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
20.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
20.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
20.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(21)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(22)การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(23)การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(24)การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
24.1 กําลังเครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า
24.2 กําลังเครื่องจักรเกิน 10 แรงม้า

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
1,000
500
800
1,000
500
1,000
1,500
1,000
1,500
2,000
1,000
2,000
4,000
2,000
1,000
2,000
3,000
1,000
500
2,000
500
1,000

ที่
4

5
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กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ ทา
ความสะอาด(5กิจการ)
(1)การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
1.1 พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
1.2 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(2)การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้
กับร่างกาย
(3)การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(4)การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(5)การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร (9 กิจการ)
(1)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(2)การล้าง อบรม หรือสะสมยางดิบ
(3)การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
(4)การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆก็ตาม
(5)การผลิตยาสูบ
5.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
5.2 โดยใช้เครื่องจักร
(6)การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(7)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
7.1 การผลิตปุ๋ยเคมี
7.2 การสะสมปุ๋ย
7.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
7.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
7.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(8)การผลิตเส้นใยจากพืช
(9)การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ (6 กิจการ)
(1)การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะ
หรือแร่
1.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.2 โดยใช้เครื่องจักร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

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

1,000
1,000

500
2,000

ที่
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(2)การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน
๖ (๑)
(3)การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือ
ไฟฟูายกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
3.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(4)การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุกโครเมี่ยมนิเกิลหรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(6)การทําเหมืองแร่สะสมแยกคัดเลือกหรือการล้างแร่
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล(9 กิจการ)
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
1.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
1.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
1.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
3.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลดังกล่าวด้วย
4.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
2,000

300
500
1,000
2,000

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

500
1,000
2,000

ที่
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(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
6.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
7.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
7.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
7.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
8.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
8.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
8.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
9.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
9.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
9.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ (8 กิจการ)
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
2.1 พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
2.2 พื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2.3 พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2.4 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
2.5 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงาหรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย
3.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
300
500
1,000
500
1,000
2,000
300
500
1,000
300
500
1,000
300
500
1,000
2,000
100
200
500
1,000
2,000
500
1,000
2,000

ที่
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(๔) การอบไม้
4.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
6.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ
7.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
7.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
7.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ (21 กิจการ)
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๙ (๑)หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
3.1 เตียงนวดไม่เกิน 10 เตียง
3.2 เตียงนวดเกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 20 เตียง
3.3 เตียงนวดเกิน 20 เตียง แต่ไม่เกิน 30 เตียง
3.4 เตียงนวดเกิน 30 เตียง
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
4.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
500
1,000
2,000
500
1,000
2,000
500
1,000
2,000
500
1,000
2,000
1,000
2,000
3,000
300
500
1,000
1,500

300
500
1,000

ที่
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(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน
5.1 ห้องพักไม่เกิน 20 ห้อง
5.2ห้องพักเกิน 20 ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง
5.3ห้องพักเกิน 50 ห้อง
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ
อื่นในทํานองเดียวกัน
6.1 ห้องพักไม่เกิน 5 ห้อง
6.2 ห้องพักเกิน 5 ห้อง แต่ไม่เกิน 10 ห้อง
6.4 ห้องพักเกิน 10 ห้อง แต่ไม่เกิน 20 ห้อง
6.5 ห้องพักเกิน 20 ห้อง แต่ไม่เกิน 30 ห้อง
6.6 ห้องพักเกิน 30 ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง
6.7 ห้องพักเกิน 50 ห้อง
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รอง เง็งดิสโกเธค คาราโอเกะ
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดหรือการเล่นอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
11.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
11.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
11.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
12.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
12.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
12.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
13.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
13.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
13.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

2,000
3,000
5,000
300
500
700
1,000
2,000
3,000
1,000
1,000
2,000
1,500

200
300
500
1,000
2,000
3,000
1,000
2,000
3,000

ที่
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(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
14.1 สวนสนุก
14.2โบว์ลิ่ง
14.3ตูเ้ กม เครื่องละ
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
15.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
15.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
15.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
17.1 พื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
17.2 พื้นที่เกิน 500 ตารางเมตร
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปาอาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว
10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ (8 กิจการ)
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
1.1 โดยใช้กี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ ขึ้นไป
1.2 โดยใช้เครื่องจักร
(๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
3.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
4.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
2,000
2,000
200
300
500
1,000
3,000
1,000
2,000
500
500
500
1,000

500
2,000
500
700
1,000
500
1,000
1,500
500
1,000
1,500

ที่
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(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ
6.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
6.2 โดยใช้เครื่องจักร
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
7.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
7.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
7.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
8.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
8.2 โดยใช้เครื่องจักร
11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง (12 กิจการ)
(1)การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
1.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
1.1.2 พื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1.1.3 พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
1.1.4 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
1.1.5 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
1.2 โดยใช้เครื่องจักร
1.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
1.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
1.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(3)การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
3.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
3.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
3.1.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3.1.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
3.2 โดยใช้เครื่องจักร
3.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
500
1,000
1,500
500
1,000
300
500
1,000
500
1,000

100
200
300
500
1,000
500
1,000
1,500
4,000
300
500
1,000
500

ที่
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3.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
4.1 จํานวนไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม
4.2 จํานวนเกิน 5,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม
4.3 จํานวนเกิน 10,000 กิโลกรัม
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
5.1 เครื่องจักร ไม่เกิน 5 เครื่อง
5.2 เครื่องจักรเกิน 5 เครื่อง แต่ไม่เกิน 15 เครื่อง
5.3 เครื่องจักรเกิน 15 เครื่อง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
6.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ (17
กิจการ)
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
2.1 การผลิต บรรจุ ขนส่ง
2.2 การสะสม
2.2.1 สะสมไม่เกิน 500 ลิตร
2.2.2 สะสมเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลิตร
2.2.3 สะสมเกิน 2,000 ลิตร
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3.1 การผลิต กลั่น

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
1,000
1,500
1,000
1,500
2,000
300
500
1,000
300
500
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000

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

ที่

ประเภทกิจการ/รายการ

3.2 การสะสมขนส่ง
3.2.1 น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทที่ 2
3.2.2 น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทที่ 3
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบ
เกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
6.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
7.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
7.2 โดยใช้เครื่องจักร
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
9.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
9.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
9.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
13 กิจการอื่นๆ(13 กิจการ)
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
1.1 พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
1.2 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
1,000
2,000
2,000
300
500
1,000
1,000
1,500
2,000
500
1,000
4,000
300
500
1,000
1,000
2,000
3,000
2,000
2,000
4,000
2,000
1,500
500
1,000

ที่

ประเภทกิจการ/รายการ
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์ไฟฟูา
2.1 การผลิต
2.2 การซ่อม
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
3.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
3.2 โดยใช้เครื่องจักร
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
4.1 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
4.2 การถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
6.1 พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
7.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
7.2 โดยใช้เครื่องจักร
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
12.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
12.2 โดยใช้เครื่องจักร
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
13.1 การผลิต
13.2 การสะสมหรือขนส่ง

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
2,000
300
500
1,000
1,000
300
500
800
1,000
1,000
2,000
500
1,000
500
3,000
1,000
1,000
500
1,000
3,000
1,500

คําขอเลขที.่ ............./................
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ....................................................................................................
เขียนที่ ………………………………………..…….
วันที่ ……......เดือน …………..…….……..พ.ศ. ….……...….
1. ข้าพเจ้า …………………………..….…...………...….……….อายุ……....... ปี สัญชาติ ….………….…
โดย .......................................................................................................................................... ผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลปรากฏตาม ...................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่ …….…………. หมู่ที่ …….…...... ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..
แขวง/ตําบล ……………...……….……..…. เขต/อําเภอ ………..…......……...……… จังหวัด …………..…..…….……………
หมายเลขโทรศัพท์ …….…………………………….………….. ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) สําเนาทะเบียนบ้าน
( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ .............................................
..............................................................................................................................................................................
( ) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
( ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
( ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
( ) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ
1. ................................................................................
2. ................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขออนุญาต
(.................................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ ................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ......................
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน ( )ครบ
( ) ไม่ครอบ คือ
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
(ลงชื่อ) ..........................................................
(....................................................)
ตําแหน่ง .......................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ ................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ......................
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน ( )ครบ
( ) ไม่ครอบ คือ
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายใน .................. วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) ..........................................................
(....................................................)
ตําแหน่ง .......................................................

ที่ชม๘๖๐๐4/

สํานักงานเทศบาล

ตําบลหนองควาย
ถนนสันปุาสัก – ต้นเกว๋น ชม 50230

วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ..................
เรื่องคําแนะนําให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน..................................................................
อ้างถึง ใบรับคําขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่ ........... ลงวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
ตามที่ท่านได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ …………………………….
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคําขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น ดังนี้
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดําเนินการ
พิจารณาการอนุญาตต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(………………….……………….)
ตําแหน่ง ………………………………………………........
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝุาย .............................................
งาน .............................................
โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๕๐๗๐ต่อ 104
โทรสาร 0 5312 5070 ต่อ 100
http://www.nongkhwai.go.th

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งาน.................................) โทร.104
ที่ ชม 86004/...................
วันที่ ..............................................
เรื่องรายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียนเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ................................................
และได้ออกใบรับคําขออนุญาต เลขที่ ....................... ลงวันที่ ........................................................ นั้น
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกําจัดหรือบําบัด
ของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า
(

) ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น

(

) ไม่ครบ ดังนี้
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
3. .............................................................................................

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า (

) สมควรอนุญาต
(

) สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................

(

) ไม่สมควรอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(..........................................................)
ตําแหน่ง ...........................................................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ชม๘๖๐๐4/

สํานักงานเทศบาล

ตําบลหนองควาย
ถนนสันปุาสัก – ต้นเกว๋น ชม 50230

วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................
เรื่องแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ ............................................................
เรียน..................................................................
อ้างถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่ ................. ลงวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ...............
ตามที่ท่านได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………………………………………….
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคําขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอดังกล่าวดังนี้
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่
................................................. และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(………………….……………….)
ตําแหน่ง ………………………………………………........
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝุาย .............................................
งาน .............................................
โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๕๐๗๐ต่อ 104
โทรสาร 0 5312 5070 ต่อ 100
http://www.nongkhwai.go.th

ที่ชม๘๖๐๐4/

สํานักงานเทศบาล

ตําบลหนองควาย
ถนนสันปุาสัก – ต้นเกว๋น ชม 50230

วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ...................
เรื่องแจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ ...............................................................................
เรียน..................................................................
อ้างถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่ ................. ลงวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ...............
ตามที่ท่านได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………………………………………….
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคําขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน
มาติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองควาย ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ
นี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าวกรุณาแจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(………………….……………….)
ตําแหน่ง ………………………………………………........
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝุาย .............................................
งาน .............................................
โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๕๐๗๐ต่อ 104
โทรสาร 0 5312 5070 ต่อ 100
http://www.nongkhwai.go.th

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ................................................................
เล่มที่ ………….เลขที่ ………..…./………...……
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……………………………….….………….......... สัญชาติ…………..
อยู่บ้านเลขที่ …….….….หมู่ที่ ……….. ตําบล ……………..……… อําเภอ …….……..…………จังหวัด ………………..…..
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..………
ชื่อสถานประกอบกิจการ………………………………………….. ประเภท …………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ………..…. หมู่ที่ …….…. ตําบล ……………….…… อําเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..
หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..……………………..
อัตราค่าธรรมเนียม ปีละ…..……….………..….บาท (……………………..………………………..…………)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….…
2. ผู้รับ ใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่
กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น
3. หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
4. ผู้รบั ใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
4.1……………………………………………………………………………….……………………………
4.2 ………………………………………………………………………………………….…………………
4.3..………………………………………………………………………………………………………….…
5. ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ............... เดือน ................................... พ.ศ. ...............
6. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ……………..…. เดือน …………………….……….พ.ศ. ……………
(ลงชื่อ) ………………………….………….
(……………………………………..)
ตําแหน่ง .........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน 1. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
2. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

ใบเสร็จรับเงิน

(ลงชื่อ)

ที่ออกใบอนุญาต

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่/เลขที/่ วัน/เดือน/ปี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ชม๘๖๐๐4/

สํานักงานเทศบาล

ตําบลหนองควาย
ถนนสันปุาสัก – ต้นเกว๋น ชม 50230

วันที.่ ............เดือน..........................พ.ศ. ..................
เรื่อง

คําสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

เรียน ..................................................................
อ้างถึง 1. ใบรับคําขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่ ......... ลงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .......
2.หนังสือแจ้งคําแนะนําให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ .............. ลว .............
ตามที่ท่านได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคําแนะนําให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่กําหนด ตามที่อ้างถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น ดังนี้
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นคําขอไว้
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคําสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบคําสั่งนี้
ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มี
การทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
ขอแสดงความนับถือ
(………………….……………….)
ตําแหน่ง ………………………………………………........
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝุาย .............................................
งาน .............................................
โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๕๐๗๐ต่อ 104
โทรสาร 0 5312 5070 ต่อ 100
http://www.nongkhwai.go.th

