บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรํางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 2563
หลักการ
ให๎มีเทศบัญญัติวําด๎วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ

เหตุผล
โดยที่การดาเนินกิจการที่เป็น อันตรายตํอสุขภาพที่ไมํถูกต๎องด๎วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายตํอ
สุขภาพของประชาชน และกํอให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อมอีกด๎วย สมควรกาหนดประเภทของกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุ ขภาพ ให๎เป็นกิจการที่ต๎องมีการควบคุมภายในท๎องถิ่น กาหนดหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขทั่วไป
สาหรับให๎ผู๎ดาเนินกิจปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช๎ดาเนินกิจการและมาตรการ
ปู อ งกั น อั น ตรายตํ อ สุ ข ภาพ หลั ก เกณฑ๑ ก ารอนุ ญ าตให๎ ด าเนิ น กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายตํ อ สุ ข ภาพ
อัตราคําธรรมเนียมการอนุญาตให๎ดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี วําด๎วยกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 และ มาตรา 63 แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก๎ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65
แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครอุบลราชธานีโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และผู๎วําราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงตราเทศบัญญัติไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวํา “เทศบัญญัตินครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ พ.ศ. 2563”
ข๎อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแตํเมื่อได๎ประกาศไว๎โดยเปิดเผยที่
สานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแล๎วเจ็ดวัน
ข๎อ 3 ให๎ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ พ.ศ. 2540
บรรดา เทศบัญญัติ ข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย๎งกับเทศบัญญัตินี้ ให๎ใช๎
เทศบัญญัตินี้แทน
ข๎อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวํา สถานที่ที่ใช๎ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
“ผู๎ดาเนินกิจการ” หมายความวํา ผู๎เป็นเจ๎าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยํางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“ผู๎ปฏิบัติงานงาน” หมายความวํา ผู๎ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวํา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวํา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้า”หมายความวํา สภาวะของน้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางแสง” หมายความวํา สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางความร๎อน” หมายความวํา สภาวะของความร๎อนอันเกิดจากการประกอบกิจาร
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

“มลพิษความสั่ น สะเทือ น” หมายความวํา สภาวะของความสั่ นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจ การของสถานประกอบกิจ การที่ทาให๎ มีผ ลกระทบหรืออาจมีผ ลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
“อาคาร” หมายความวํา ตึก บ๎าน เรือน โรง ร๎าน แพ คลังสินค๎า สานักงาน หรือสิ่งที่สร๎างขึ้น
อยํางอื่นซึ่งบุคคลอาจเข๎าอยูํหรือเข๎าใช๎สอยได๎
“ของเสียอันตราย” หมายความวํา มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือสิ่งอื่น
ใด ที่ปนเปื้อน สารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให๎มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“วัตถุอันตราย” หมายความวํา วัตถุอันตรายตามกฎหมายวําด๎วยวัตถุอันตราย
“ราชการท๎องถิ่น” หมายความวํา เทศบาลนครอุบลราชธานี
“เจ๎าพนักงานท๎องถิ่น” หมายความวํา นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
“เจ๎ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ”หมายความวํ า เจ๎ า พนั ก งานซึ่ ง ได๎ รั บ การแตํ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขให๎ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข๎อ 5 ให๎นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให๎มี
อานาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด 1
บททั่วไป
………………………………………..
ข๎อ 6 ให๎กิจ การประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้เป็นกิจการที่ต๎องมีการควบคุมภายในเขตเทศบ าล
นครอุบลราชธานี
1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว๑เลี้ยง
(1) การเพาะพันธุ๑ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว๑ทุกชนิด
(2) การประกอบกิจการเลี้ ยง รวบรวมสั ตว๑ หรือธุรกิจ อื่นใดอันมีลั กษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให๎ประชาชนเข๎าชมหรือเพื่อประโยชน๑ของกิจการนั้น ทั้งนี้ไมํวําจะมีการเรียกเก็บคําดูหรือคําบริการในทางตรง
หรือทางอ๎อม หรือไมํก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว๑และผลิตภัณฑ๑
(1) การฆํา หรือชาแหละสัตว๑ ยกเว๎นในสถานที่จาหนํายอาหาร เรํขาย หรือ ขายในตลาด
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว๑ ขนสัตว๑
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสํวนสัตว๑ที่ยังมิได๎แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว๑
(5) การผลิ ตสิ่ งของเครื่ องใช๎ห รือผลิ ตภัณฑ๑อื่นๆจากเปลื อก กระดอง กระดูก เขา หนั ง
ขนสัตว๑หรือสํวนอื่นๆ ของสัตว๑ด๎วยการต๎ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใชํเพื่อเป็นอาหาร

(6) การผลิต โมํ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดตํอสัตว๑หรือพืชหรือสํวนหนึ่ง
สํวนใดของสัตว๑หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว๑หรือสํวนประกอบของอาหารสัตว๑
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล๎างครั่ง
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว๎นในสถานที่จาหนํายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร
การเรํขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต๎าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้าจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดตํางๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว๑ ได๎แกํ ปลาร๎า ปลาเจํา กุ๎งเจํา
ปลาส๎ม ปลาจํอม แหนม หม่า ไส๎กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆ
ที่คล๎ายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชํอิ่ม จากผัก ผลไม๎ หรือพืชอยํางอื่น
(4) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว๑โดยการตาก บด นึ่ง ต๎ม ตุ๐น เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ยําง เผา หรือวิธีอื่นใด
(5) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุลูกชิ้น
(6) การผลิ ต สะสม หรื อแบํงบรรจุ เส๎นหมี่ ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว เต๎าฮวย เต๎าหู๎ วุ๎นเส๎ น
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว๑เทียม หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ที่คล๎ายคลึงกัน
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆที่คล๎ายคลึงกัน
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห๎ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
(9) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ๑จากน้านมสัตว๑
(10) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ๑เนย ผลิตภัณฑ๑เนยเทียม
และผลิตภัณฑ๑เนยผสม
(11) การผลิตไอศกรีม
(12) การคั่ว สะสม หรือแบํงบรรจุกาแฟ
(13) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ ใบชาแห๎ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(14) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑ ไวน๑ น้าส๎มสายชู ข๎าวหมาก
น้าตาลเมา
(15) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหนํายอัตโนมัติ
(16) การผลิต สะสม แบํงบรรจุ หรือขนสํงน้าแข็ง
(17) การผลิ ต สะสม หรือ แบํงบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผั ก ผลไม๎
เครื่องดื่มชนิดตํางๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(18) การผลิต สะสมหรือแบํงบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(19) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตํงอาหาร
(20) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(21) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุแบะแซ

(22) การแกะ ตัดแตํง ล๎างสัตว๑น้า ที่ไมํใชํเป็นสํวนหนึ่งของกิจการห๎องเย็น
(23) การประกอบกิจการห๎องเย็นแชํแข็งอาหาร
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด๎วยเครื่องจักร
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ๑ อุปกรณ๑การแพทย๑ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ๑ทาความสะอาด
(1) การผลิต โมํ บด ผสม หรือบรรจุยา
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ๎าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้งสบูํที่ใช๎กับรํางกาย
(3) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ๑จากสาลี
(4) การผลิตผ๎าพันแผล ผ๎าปิดแผล ผ๎าอนามัย ผ๎าอ๎อมสาเร็จรูป
(5) การผลิตผงซักฟอก สบูํ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ๑ทาความสะอาดตํางๆ
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุน้ามันจากพืช
(2) การล๎าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(3) การผลิต หรือแบํงบรรจุแปูงมันสาปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอื่นๆในทานองเดียวกัน
(4) การสีข๎าว นวดข๎าวด๎วยเครื่องจักร หรือแบํงบรรจุข๎าวด๎วยวิธีใดๆก็ตาม
(5) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(7) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(8) การผลิตเส๎นใยจากพืช
(9) การตาก สะสม ขนถํายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข๎าวเปลือก อ๎อย ข๎าวโพด
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแรํ
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ๑ หรือเครื่องใช๎ตํางๆ ด๎วยโลหะหรือแรํ
(2) การถลุงแรํ การหลอม หรือหลํอโลหะทุกชนิด ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6 (1)
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด๎วยเครื่องจักรหรือก๏าซ หรือไฟฟูา
ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6 (1)
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด๎วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุ ก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่ นใด ยกเว๎น
กิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6 (1)
(5) การขัด ล๎างโลหะด๎วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 5.6.1
(6) การทาเหมืองแรํ สะสม แยก คัดเลือก หรือล๎างแรํ
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การตํอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พํนสี หรือพํนสารกันสนิมยานยนต๑
(2) การผลิตยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(3) การซํอม การปรับแตํงเครื่องยนต๑ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว๎บริการหรือจาหนําย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซํอมหรือปรับปรุงยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลําวด๎วย
(5) การล๎าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต๑
(6) การผลิต สะสม จาหนําย ซํอม หรืออัดแบตเตอรี่
(7) การจาหนําย ซํอม ปะ เชื่อมยางยานยนต๑ หรือตั้งศูนย๑ถํวงล๎อ
(8) การผลิต ซํอม ประกอบ หรืออัดผ๎าเบรก ผ๎าคลัตซ๑
(9) การสะสม การซํอมเครื่องกล เครื่องจักรเกําหรืออุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของยานยนต๑
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกํา
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม๎หรือกระดาษ
(1) การผลิตไม๎ขีดไฟ
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรํอง ทาคิ้ว หรือตัดไม๎ด๎วยเครื่องจักร
(3) การผลิต พํน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตํงสาเร็จสิ่งของเครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ๑จากไม๎
หวาย ชานอ๎อย
(4) การอบไม๎
(5) การผลิต สะสม แบํงบรรจุธูป
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ๑อื่นใดด๎วยกระดาษ
(7) การผลิตกระดาษชนิดตํางๆ
(8) การเผาถําน หรือสะสมถําน
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการให๎บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วําด๎วยสถานพยาบาล
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 5.9.1
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล
(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว๎นแตํเป็นการให๎บริการที่
ได๎รับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล
(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชํโรงแรมที่จัดไว๎เพื่อให๎บริการพักชั่วคราว
สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคําตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให๎เชํา ห๎องเชํา หรือห๎องแบํงเชําหรือกิจการอื่นใน
ทานองเดียวกัน
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดให๎มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต๎นรา ราวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู๎เพลง
หรือการแสดงอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

(9) การประกอบกิจ การสระวํายน้า หรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน เว๎นแตํเป็นการ
ให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 9 (1)
(10) การประกอบกิจการการเลํนสเก็ ต หรือโรลเลอร๑เบลด หรือการเลํ นอื่นๆในทานอง
เดียวกัน
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตํงผม เว๎นแตํกิจการที่อยูํในบั งคับตามกฎหมายวํา
ด๎วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(13) การประกอบกิจการให๎บริการควบคุมน้าหนัก
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว๑ลิ่ง หรือตู๎เกม
(15) การประกอบกิจการให๎บริการคอมพิวเตอร๑
(16) การประกอบกิจการสนามกอล๑ฟ หรือสนามฝึกซ๎อมกอล๑ฟ
(17) การประกอบกิจการห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร๑หรือ
สิ่งแวดล๎อม
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย
(19) การประกอบกิจการให๎บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ๎านของผู๎รับบริการ
(20) การประกอบกิจการให๎บริการดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎านของผู๎รับบริการ
(21) การประกอบกิจการให๎บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว๑ชั่วคราว
(22) การประกอบกิจการให๎บริการลานสะสมตู๎บรรจุสินค๎าหรือลานจอดรถหัวลากตู๎บรรจุสินค๎า
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด๎าย กรอด๎าย ทอผ๎าด๎วยเครื่องจักร หรือทอผ๎าด๎วยกี่กระตุก
(2) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุํน หรือใยสังเคราะห๑
(3) การปั่นฝูาย นุํน ใยสังเคราะห๑ด๎วยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด๎วยเครื่องจักร
(5) การเย็บ ปักผ๎า หรือสิ่งทออื่นๆ ด๎วยเครื่องจักร
(6) การพิมพ๑ผ๎า และสิ่งทออื่นๆ
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจักร
(8) การย๎อม ฟอก กัดสีผ๎าหรือสิ่งทออื่นๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ๑ดินเผา
(2) การระเบิด โมํ บด หรือยํอยหิน ด๎วยเครื่องจักร
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ด๎วยซีเมนต๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(4) การสะสม ผสมซีเมนต๑ หิน ดิน ทราย วัสดุกํอสร๎าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โมํ บด หรือ
ยํอย ด๎วยเครื่องจักร ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับอนุญาตใน 11 (2)
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง

(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ๑หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ๑ตํางๆ
(7) การผลิตชอล๑ก ปูนปลาสเตอร๑ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(8) การผลิตผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ที่มีแรํใยหินเป็นสํวนประกอบหรือสํวนผสม
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ๑แก๎ว
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ๎าทราย
(11) การผลิตใยแก๎ว หรือผลิตภัณฑ๑จากใยแก๎ว
(12) การล๎าง การขัดด๎วยการพํนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก๎ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว๎น
กิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6 (5)
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถํานหิน ถํานโค๎ก และสารเคมีตํางๆ
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสํงกรด ดําง สารออกซิไดส๑ หรือสารตัวทาละลาย
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสํงก๏าซ
(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสํงปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ๑ปิโตเลียม
(4) การผลิต สะสม หรือขนสํงถํานหิน หรือถํานโค๎ก
(5) การพํนสี ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 7 (1)
(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑ด๎วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑
หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(7) การโมํ สะสม หรือบดชัน
(8) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(9) การผลิต ล๎างฟิล๑มรูปถํายหรือฟิล๑มภาพยนตร๑
(10) การเคลือบ ชุบวัตถุด๎วยพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุคล๎ายคลึง
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(13) การผลิตน้าแข็งแห๎ง
(14) การผลิต สะสม ขนสํงดอกไม๎เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นสํวนประกอบในการผลิตดอกไม๎เพลิง
(15) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสํงสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
13. กิจการอื่นๆ
(1) การพิมพ๑หนังสือหรือสิ่งพิมพ๑อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด๎วยเครื่องจักร
(2) การผลิต ซํอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส๑ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑หรืออุปกรณ๑ไฟฟูา
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(4) การพิมพ๑แบบ พิมพ๑เขียว หรือถํายเอกสาร
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช๎แล๎วหรือเหลือใช๎
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค๎า

(7) การล๎ า งขวด ภาชนะหรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ๑ ที่ ใ ช๎ แ ล๎ ว เพื่ อ น าไปใช๎ ใ หมํ ห รื อ แปรสภาพเป็ น
ผลิตภัณฑ๑ใหมํ
(8) การพิมพ๑ เขียน พํนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชํสิ่งทอ
(9) การประกอบกิจการทําเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(10) การบรรจุหีบหํอสินค๎าโดยใช๎เครื่องจักร
(11) การให๎บริการควบคุมปูองกันและกาจัดแมลง หรือสัตว๑พาหะนาโรค
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ๑จากยาง
(13) การผลิต สะสม หรือขนสํงไบโอดีเซลและเอทานอล
ข๎อ 7 ผู๎ ดาเนิ นกิจการที่เป็น อันตรายตํอสุขภาพที่ต๎องควบคุมภายในท๎องถิ่นต๎องดาเนินการให๎
เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ๑ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่กาหนดตามเทศบั ญญัติ นี้ รวมทั้ งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
สถานประกอบกิจการที่ต๎องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูํในเขตที่กฎหมายวําด๎วยการผัง
เมือง หรือกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารมีผลใช๎บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข๎าขํายเป็นโรงงาน
หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข๎องด๎วย แล๎วแตํกรณี
หมวด 2
หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให๎ผู๎ดาเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใช๎ดาเนินกิจการและมาตรการปูองกันอันตรายตํอสุขภาพ
………………………………………..
ส่วนที่ 1
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข๎ อ 8 สถานประกอบกิ จ การต๎ อ งตั้ ง อยูํ หํ า งจาก ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึ ก ษา
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู๎สูงอายุหรือผู๎ปุวยพักฟื้นหรือผู๎พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต๎องมีการคุ๎มครองสุขภาพ
ของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต๎องไมํอยูํในระยะที่อาจสํงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนหรือต๎องจัดให๎มี
ระบบปูองกันผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงลักษณะและประเภทของสถาน
ประกอบกิจการ
การกาหนดสถานที่อื่นใดเพิ่มเติม การกาหนดระยะหําง และการกาหนดให๎มีระบบปูองกันตาม
วรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมํใช๎บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมาย
วําด๎วยโรงงาน
ข๎อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต๎องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะ
ประกอบกิจการที่ขออนุญาตได๎ตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้ ต๎องไมํมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวํางเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต๎องมีไฟสํองสวํางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข๎อง
ข๎อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ต๎องจัดให๎มีระบบการจัดแสงสวํางและการระบาย
อากาศให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
ข๎อ 11 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต๎องมีห๎องน้าและห๎องส๎วม ตามแบบและจานวนที่
กาหนดในกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให๎
อยูํในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจาทุกวัน
ข๎อ 12 สถานประกอบกิจการต๎องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูํเสมอ
(2) ในกรณี ที่มี การก าจั ด เอง ต๎อ งได๎ รับ ความเห็ น ชอบจากเจ๎ า พนั กงานท๎อ งถิ่น และต๎ อ ง
ดาเนินการให๎ถูกต๎องตามข๎อบัญญัติวําด๎วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอั นตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายตํอ
สุขภาพหรือมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม จะต๎องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
ข๎อ 13 สถานประกอบกิจการต๎องดูแลมิให๎น้าทํวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให๎มี
การระบายน้าหรือการดาเนินการอยํางใดๆ ด๎วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไมํกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนราคาญหรือเป็น
อันตรายตํอสุขภาพแกํประชาชนในบริเวณใกล๎เคียง
ในกรณีที่มีน้าทิ้งหรือน้าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการดาเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกลําวอยูํภายใต๎บังคับแหํงกฎหมายวําด๎วยโรงงานหรือกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ สถานประกอบกิจการต๎องดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
การกาหนดสถานประกอบกิจการที่ต๎องจัดให๎มีบํอดักไขมัน และกาหนดหลักเกณฑ๑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดให๎มีบํอดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบํอดักไขมันดังกลําวตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ข๎อ 14 สถานประกอบกิจการต๎องมีการปูองกันและกาจัดแมลงและสัตว๑ที่เป็นพาหะนาโรคให๎
ถูกต๎องตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด

ข๎อ 15 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห๎องครัวที่จัดไว๎สาหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสาหรับผู๎ปฏิบัติงาน ต๎องมีการดาเนินการให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ทั้งนี้ ตามเทศบัญญัติท๎องถิ่น
ข๎อ 16 สถานประกอบกิจการต๎องจัดวางสิ่ งของให๎ เป็นระเบียบเรี ยบร๎อย ปลอดภัยเป็น
สัดสํวน และดูแลรักษาความสะอาดให๎ถูกต๎องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให๎เกิดความปลอดภัย และไมํ
กํอให๎เกิดเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายตํอสุขภาพ
ข๎อ 17 สถานประกอบกิจการต๎องจัดให๎มีน้าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไมํต่ากวําเกณฑ๑คุณภาพ
น้าบริโภคของกรมอนามัยสาหรับผู๎ปฏิบัติงานอยํางเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให๎มีภาชนะรองรับน้าดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้าดื่มและลักษณะการนาน้ามาดื่มต๎อง
ไมํเกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
ข๎อ 18 สถานประกอบกิจการต๎องจัดให๎มีน้าใช๎ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมตํอการ
ประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ ไมํรวมถึงน้าที่ใช๎ในกระบวนการผลิต
ส่วนที่ 2
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุราคาญ
…………………………………………..
ข๎อ 19 สถานประกอบกิจการต๎องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบัติให๎
เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทางานและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข๎อง
ข๎ อ 20 สถานประกอบกิ จ การที่ มี ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตรายต๎ อ งมี ส ถานที่ ที่
ปลอดภัยสาหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได๎งํายไว๎โดยเฉพาะ
ตามกฎหมายวําด๎วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
ข๎อ 21 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ ต๎องจัดให๎มีที่ชาระรํางกายฉุกเฉินและ ที่ล๎างตาฉุกเฉิน ตามความจาเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของ สารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ และขนาดของ
การประกอบกิจการตามที่กาหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วยโรงงาน กฎหมายวําด๎วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข๎อง
ข๎อ 22 สถานประกอบกิจการต๎องใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สาหรับการใช๎งานในสถานประกอบกิจการ และต๎องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดย
มีระบบปูองกันอันตราย และปูายคาเตือนหรือคาแนะนาในการปูองกันอันตรายจากอุปกรณ๑ เครื่องมือ หรือ

เครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ๑ เครื่องมือ หรื อเครื่องจักรต๎องเป็นระเบียบไมํกีดขวาง
ทางเดินและการปฏิบัติงาน และต๎องมีการดูแล ตรวจสอบ และบารุงรักษาให๎อยูํในสภาพดีตลอดเวลา
ข๎อ 23 สถานประกอบกิจการต๎องจัดให๎มีการตรวจสุขภาพผู๎ปฏิบัติงานตามกฎหมายวําด๎วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทางาน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น เพื่ อ คุ๎ ม ครองสุ ข ภาพผู๎ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ ผู๎ ที่ อ าจได๎ รั บ ผลกระทบจาก
ผู๎ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ การประกาศกาหนดหลักเกณฑ๑ในการตรวจสุขภาพของผู๎ปฏิบัติงาน
เพิม่ เติม ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีกาหนด
ข๎อ 24 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกํอให๎เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร๎อน และมลพิษ ความสั่นสะเทือนของเสียอันตราย
หรือมีการใช๎สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต๎องดาเนินการควบคุมและปูองกันมิให๎เกิด ผลกระทบจนเป็นเหตุ
ราคาญหรืออาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพของผู๎ปฏิบัติงานและผู๎อยูํอาศัยบริเวณใกล๎เคียงหรือผู๎ต๎องประสบ เหตุนั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันควร เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ๑ในการควบคุมและ
ปูองกันมิให๎เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญ หรืออาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพของผู๎ปฏิบัติงานและผู๎อยูํอาศัย
บริเวณใกล๎เคียงหรือผู๎ที่ประสบเหตุนั้น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขกาหนด

หมวด 3
ใบอนุญาต
………………………………………………………..
ข๎อ 25 เมื่อพ๎นกาหนดเก๎าสิบวันนับแตํวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช๎บังคับ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดดาเนิน
กิจการที่ต๎องมีการควบคุมภายในท๎องถิ่น ในลักษณะที่เป็นการค๎า เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให๎ผู๎รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายตํอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว๎โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได๎
ใบอนุญาตให๎ใช๎ได๎สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แหํงเดียว
ข๎อ 26 ผู๎ใดประสงค๑จะเป็นผู๎ดาเนินกิจการที่ต๎องมีการควบคุมภายในท๎องถิ่น ในลักษณะที่เป็น
การค๎ า จะต๎ องยื่ น คาขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กาหนดไว๎ท๎ ายเทศบัญ ญัติ นี้ พร๎ อมกั บ แสดงเอกสารและ
หลักฐานดังตํอไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ๎าของกิจการ พร๎อมรูปถํายหน๎าตรงขนาด 1 หรือ
2 นิ้ว จานวน 2 แผํน
(2) สาเนาทะเบียนบ๎านเจ๎าของกิจการ จานวน 1 ฉบับ
(3) เอกสารเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ (ถ๎ามี) เชํน

3.1 หนั งสือให๎ความยินยอมใช๎ส ถานที่ พร๎อมส าเนาบัตรประจาตัว ประชาชน ,
สาเนาทะเบียนบ๎านของเจ๎าของบ๎าน จานวน 1 ฉบับ
3.2 สัญญาเชําอาคาร พร๎อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน , สาเนาทะเบียนบ๎าน
ผู๎ให๎เชํา อยํางละ 1 ฉบับ
3.3 หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู๎ขอใบอนุญาตไมํได๎มาขออนุญาตด๎วยตนเอง) โดยติด
อากรแสตมป์พร๎อมแนบหลักฐานสาเนาทะเบียนบ๎าน / สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ทั้งผู๎มอบอานาจ และ
ผู๎รับมอบอานาจ อยํางละ 1 ฉบับ
3.4 ใบอนุญาตให๎ ประกอบกิจการจากสํวนราชการอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน ใบสาคัญ
ทะเบียนพาณิชย๑ จานวน 1 ฉบับ
3.5 กรณีผู๎ ข อรั บ ใบอนุญาตเป็ นนิติ บุคคล ให๎ ยื่น หนัง สื อรั บรองการจดทะเบีย น
นิติบุคคล จานวน 1 ฉบับ
(4) อื่นๆ ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีประกาศกาหนด
ข๎อ 27 เมื่อได๎รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอตํออายุใบอนุญาต ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจ
สอบความถู ก ต๎ อ งของค าขอและความครบถ๎ ว นของเอกสารหลั ก ฐานทั น ที กรณี ไ มํ ถู ก ต๎ อ ง ครบถ๎ ว น
ให๎ เจ๎าพนักงานท๎องถิ่น แจ๎งตํอผู๎ยื่นคาขอให๎แก๎ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไมํสามารถดาเนินการได๎ใน
ขณะนั้นให๎จัดทาบันทึกความบกพรํองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให๎เจ๎าหน๎าที่และผู๎ยื่นคาขอลงนามไว๎ในบันทึกนั้นด๎วย
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ๎งคาสั่งไมํอนุญาตพร๎อมด๎วยเหตุผลให๎
ผู๎ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตํวันได๎รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต๎องหรือครบถ๎วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ เ จ๎ า พนั ก งานท๎ อ งถิ่ น ไมํ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไมํ อ าจมี ค าสั่ ง
ไมํอนุญาตได๎ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให๎ขยายเวลาออกไปได๎อีกไมํเกินสองครั้ง ครั้งละไมํเกินสิบห๎าวัน
แตํต๎องมีหนังสือแจ๎งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแตํละครั้งให๎ผู๎ขออนุญาตทราบกํอนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได๎ขยายเวลาไว๎แล๎วนั้น แล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ หากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นพิจารณายังไมํแล๎วเสร็จ
ให๎แจ๎งเป็นหนังสือให๎ผู๎ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแหํงความลําช๎าทุกเจ็ดวันจนกวําจะพิจารณาแล๎วเสร็จ พร๎อมสาเนา
แจ๎ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข๎อ 28 ผู๎ได๎รับอนุญาตต๎องมารับใบอนุญาตภายในสิบห๎าวัน นับแตํวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งการ
อนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น เว๎นแตํจะมีเหตุอันสมควรและได๎แจ๎งตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นทราบแล๎ว
ข๎อ 29 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให๎ตามเทศบัญญัตินี้ ให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ออกใบอนุญาต
และให๎ใช๎ได๎เพียงในเขตอานาจของเทศบาลนครอุบลราชธานีเทํานั้น
การขอตํออายุใบอนุญาตจะต๎องยื่นคาขอกํอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได๎ยื่นคาขอพร๎อมกับเสีย
คําธรรมเนียมแล๎วให๎ประกอบกิจการตํอไปได๎จนกวําเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจะสั่งไมํตํออายุใบอนุญาต

ข๎อ 30 ผู๎ได๎รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต๎องแสดงใบอนุญาตไว๎โดยเปิดเผยและเห็นได๎งําย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข๎ อ 31 ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให๎ ผู๎ ไ ด๎ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห๎าวัน นับแตํวันที่ได๎ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
ชารุด ตามแบบที่กาหนดไว๎ท๎ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุ ญาตให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตํอไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให๎ผู๎ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ๎ง
ความตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่แหํงท๎องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นประกอบด๎วย
(2) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู กทาลาย หรือช ารุด ในสาระที่ส าคัญ ให๎ ผู๎ ยื่ นคาขอรั บใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเทําที่เหลืออยูํมาแสดงตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นประกอบด๎วย
ข๎อ 32 ในกรณีที่ป รากฏวํา ผู๎รับ ใบอนุญ าตไมํป ฏิบัติห รือ ปฏิบัติไ มํถูก ต๎อ งตามบทแหํง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 หรือ เทศบัญ ญัต ินี ้ หรือ เงื ่อ นไขที ่ร ะบุไ ว๎ใ นใบอนุญ าตในเรื ่อ งที่ก าหนดไว๎เ กี ่ย วกับ การ
ประกอบกิจการตามที่ได๎รับ ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช๎ใบอนุญาต
ได๎ภายในเวลาที่เห็ นสมควรแตํต๎องไมํเกินสิบห๎ าวัน
ข๎อ 33 เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวําผู๎รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตตั้งแตํสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต๎องถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตอีก
(2) ต๎องคาพิพากษาถึงที่สุดวําได๎กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไมํปฏิบัติหรือปฏิบัติไมํถูกต๎องตามบทแหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว๎
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว๎เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ ได๎รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการ
ไมํปฏิบัติหรือปฏิบัติไมํถูกต๎องนั้นกํอให๎เกิดอันตรายอยํางร๎ายแรงตํอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ตํอสภาวะความเป็นอยูํที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข๎อ 34 คาสั่งพักใช๎ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให๎ทาเป็นหนังสือแจ๎งให๎ผู๎รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมํพบผู๎รับใบอนุญาต หรือผู๎รับใบอนุญาตไมํยอมรับคาสั่งดังกลําว ให๎สํงคาสั่งโดย
ทางไปรษณีย๑ตอบรับ หรือให๎ปิดคาสั่งนั้นไว๎ในที่เปิดเผยเห็นได๎งําย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู๎รับ
ใบอนุญาต และให๎ ถือวําผู๎รั บใบอนุ ญาตนั้นได๎รับทราบคาสั่งแล๎ว ตั้งแตํเวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ ง
แล๎วแตํกรณี
ข๎อ 35 ผู๎ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมํได๎จนกวําจะพ๎นกาหนดหนึ่งปีนับแตํวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 4

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
……………………………………..
ข๎อ 36 ผู๎ ได๎รั บใบอนุญาตต๎องเสี ยคํ าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชี ที่กาหนดไว๎ท๎าย
เทศบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกํอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอตํออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ๎ามิได๎เสียคําธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กาหนด ให๎ชาระคําปรับเพิ่มขึ้นอีกร๎อยละยี่สิบของจานวนคําธรรมเนียมที่ค๎างชาระ เว๎นแตํผู๎ได๎รับใบอนุญาตจะ
ได๎บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นกํอนถึงกาหนดการเสียคําธรรมเนียมครั้งตํอไป
ในกรณีที่ผู๎มีหน๎าที่ต๎องเสียคําธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค๎างชาระคําธรรมเนียมติดตํอกันเกิน
กวําสองครั้ง ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอานาจสั่งให๎ผู๎นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว๎จนกวําจะได๎เสียคําธรรมเนียม
และคําปรับจนครบจานวน
ข๎อ 37 บรรดาคําธรรมเนี ยมและคําปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให๎ เป็นรายได๎ของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

หมวด 5
บทกาหนดโทษ
……………................……………
ข๎อ 38 ผู๎ใดฝุาฝืนคาสั่งของเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น หรือไมํปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต๎องระวาง
โทษตามที่กาหนดไว๎ในบทกาหนดโทษแหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม

บทเฉพาะกาล
ข๎ อ 39 บรรดาใบอนุ ญ าตที่ อ อก ตามเทศบั ญ ญั ติ เ ทศ บาลเมื อ งอุ บ ลราชธานี
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 2540 กํอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช๎บังคับ ให๎คงใช๎ได๎ตํอไป
จนกวําใบอนุญาตนั้น ๆ จะสิ้นอายุ

ข๎ อ 40 ค าขออนุ ญ าตใด ๆ ที่ ยื่ น ตามเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งอุ บ ลราชธานี
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 2540 และยังอยูํในระหวํางพิจารณา ให๎ถือวําเป็นคา
ขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ๎าคาขออนุญาตดังกลําวมีข๎อความแตกตํางไปจากคาขออนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอานาจสั่งให๎แก๎ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาตเพื่อให๎เป็นไปตามเทศบัญญัติได๎
ข๎อ 41 ภายใต๎บังคับข๎อ 6 สถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นกํอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
ต๎องดาเนิ น การปรั บ ปรุ งแก๎ไขให๎เป็ นไปตามที่กาหนดเทศบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งปีนับแตํวันที่เทศบัญญัตินี้
มีผลใช๎บังคับ
ประกาศ ณ วันที่…………………………………………………

(ลงชื่อ)
(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(…………………………………………..……………)
ผู๎วําราชการจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ายเทศบัญญัตินี้
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

ประเภทการค้า

อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์

1.

การเพาะพันธุ๑ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว๑ทุกชนิด
1.1 สัตว๑บก
ก. ต่ากวํา 10 ตัว
ข. ตั้งแตํ 10 – 50 ตัว
ค. มากกวํา 50 ตัวขึ้นไป

800
1,600
2,400

1.2 สัตว๑ปีก
ก. ต่ากวํา 100 ตัว
ข. ตั้งแตํ 100 – 200 ตัว
ค. มากกวํา 200 ตัวขึ้นไป

240
600
2,400

1.3 สัตว๑น้า
ก. ไมํเกิน 1,000 ตัว
ข. ตั้งแตํ 1,000 – 10,000 ตัว
ค. มากกวํา 10,000 ตัวขึน้ ไป

800
1,600
2,400

1.4 สัตว๑เลื้อยคลาน
ก. ต่ากวํา 10 ตัว
ข. ตั้งแตํ 10 – 50 ตัว
ค. มากกวํา 50 ตัวขึ้นไป

800
1,600
2,400

1.5 แมงหรือแมลง
ก. ไมํเกิน 1,000 ตัว
ข. ตั้งแตํ 1,000 – 10,000 ตัว
ค. มากกวํา 10,000 ตัวขึ้นไป

240
600
2,400

2.

การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว๑ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อให๎ประชาชนเข๎าชมหรือเพื่อประโยชน๑ของกิจการนั้นทั้งนี้ไมํวําจะ
มีการเรียกเก็บคําดูหรือคําบริการในทางตรง หรือทางอ๎อม หรือไมํก็ตาม

3

การฆํา หรือชาแหละสัตว๑ ยกเว๎นในสถานที่จาหนํายอาหาร เรํขาย หรือ
ขายในตลาด
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 10 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 10 แรงม๎าขึ้นไป

ลาดับที่
4.

ประเภทการค้า
การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว๑ ขนสัตว๑
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 10 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 10 แรงม๎าขึ้นไป

3,000

50
1,200
2,400
อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์
800
1,200
2,400

5.

6.

7.

8.

การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสํวนสัตว๑ที่ยังมิได๎แปรรูป
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

800
1,200
2,400

การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว๑
ก. ไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร

800
2,400

การผลิตสิ่งของเครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆจากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตว๑หรือสํวนอื่นๆ ของสัตว๑ด๎วยการต๎ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ
ซึ่งมิใชํเพื่อเป็นอาหาร
(1) โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(2) โดยใช๎เครื่องจักร
ก. ใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ข. ใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ค. ใช๎เครื่องจักร มากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป
การผลิต โมํ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดตํอสัตว๑หรือพืชหรือ
สํวนหนึ่งสํวนใดของสัตว๑หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว๑หรือสํวนประกอบของ
อาหารสัตว๑
(1) โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(2) โดยใช๎เครื่องจักร
ก. ใช๎เครื่องจักรต่ากวํา 5 แรงม๎า
ข. ใช๎เครื่องจักรตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ค. ใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎า

ลาดับที่
9.

ประเภทการค้า
การผลิต แปรรูป
ก. ใช๎พื้นที่
ข. ใช๎พื้นที่
ค. ใช๎พื้นที่

สะสม หรือล๎างครั่ง
ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

500
800
1,000
1,200
1,800
2,400

1,200
1,800
2,400
2,400
1,200
1,800
2,400
อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์
1,200
1,800
2,400

10.

11.

12.

13.

14.

ลาดับที่
15.

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต๎าเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตํางๆ
ก. ไมํใช๎เครื่องจักร
ข. ใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. ใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ง. ใช๎เครื่องจักร มากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

800
1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว๑ ได๎แกํ ปลาร๎า
ปลาเจํา กุ๎งเจํา ปลาส๎ม ปลาจํอม แหนม หม่า ไส๎กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง
น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ที่คล๎ายคลึงกัน
ก. การสะสมหรือแบํงบรรจุ ต่ากวํา 1,000 ลิตร
ข. การสะสมหรือแบํงบรรจุ ตั้งแตํ 1,000 ลิตรขึ้นไป
ค. การผลิต ต่ากวํา 1,000 ลิตร
ง. การผลิต ตั้งแตํ 1,000 ลิตรขึ้นไป

240
600
1,200
2,400

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชํอิ่ม จากผัก ผลไม๎ หรือพืช
อยํางอื่น
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

600
800
1,200

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว๑โดยการตาก บด นึ่ง ต๎ม
ตุ๐น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ยําง เผา หรือวิธีอื่นใด
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุลูกชิ้น
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 แรงม๎าขึ้นไป

1,000
1,800
2,400

ประเภทการค้า
การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ เส๎นหมี่ ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว เต๎าฮวย เต๎าหู๎
วุ๎นเส๎น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว๑เทียม หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ที่คล๎ายคลึงกัน
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า

อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์

1,200
1,800

ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 แรงม๎าขึ้นไป
16.

17.

18.

19.

20.

ลาดับที่
21.

2,400

การผลิต บะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆที่คล๎ายคลึง
กัน
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ง. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

800
1,200
1,800
2,400

การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห๎ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ง. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

1,200
1,600
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ๑จากน้านมสัตว๑
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ง. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

800
1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ๑เนย
ผลิตภัณฑ๑เนยเทียม และผลิตภัณฑ๑เนยผสม
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ง. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

800
1,200
1,800
2,400

การผลิตไอศกรีม
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ง. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป
ประเภทการค้า
การคั่ว สะสม หรือแบํงบรรจุกาแฟ
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า

1,200
1,500
1,800
2,400
อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์
800
1,000
1,800

ง. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป
22.

23.

24.

25.

ลาดับที่

2,400

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ ใบชาแห๎ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑ ไวน๑ น้าส๎มสายชู
ข๎าวหมาก น้าตาลเมา
(1) การผลิตสะสม เอทิลแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑ ไวน๑ น้าส๎มสายชู
ข๎าวหมาก น้าตาลเมา
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ง. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

800
1,200
1,800
2,400

(2) การแบํงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑ ไวน๑ น้าส๎มสายชู
ข๎าวหมากน้าตาลเมา
ง. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
จ. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ฉ. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหนํายอัตโนมัติ
ก. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร มากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม แบํงบรรจุ
(1) การผลิตน้าแข็ง
ก. โดยใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร
ค. โดยใช๎เครื่องจักร
ง. โดยใช๎เครื่องจักร

หรือขนสํงน้าแข็ง
ต่ากวํา 2 แรงม๎า
ตั้งแตํ 2 แรงม๎า แตํไมํเกิน 20 แรงม๎า
ตั้งแตํ 20 แรงม๎า แตํไมํเกิน 100 แรงม๎า
ตั้งแตํ 100 แรงม๎าขึ้นไป
ประเภทการค้า

(2) การสะสม แบํงบรรจุ หรือขนสํงน้าแข็ง
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

400
1,500
4,000
8,000
อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์
800
1,000
1,200

26.

27.

28.

29.

30.
ลาดับที่
31.

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก
ผลไม๎ เครื่องดื่มชนิดตํางๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ง. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

800
1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสมหรือแบํงบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร
(1) ใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
(2) ใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
(3) ใช๎เครื่องจักร มากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตํงอาหาร
ก. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(1) ทาน้าตาลจากมะพร๎าว ต๎นตาล
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ง. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป
(2) ทาน้าตาลจากสิ่งอื่นๆ
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ง. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุแบะแซ
ประเภทการค้า
การแกะ ตัดแตํง ล๎างสัตว๑น้า ที่ไมํใชํเป็นสํวนหนึ่งของกิจการห๎องเย็น
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า

960

600
800
1,000
1,200
1,000
1,200
1,800
2,400
2,400
อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์
800
1,200
1,800

ง. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป
32.

2,400

การประกอบกิจการห๎องเย็นแชํแข็งอาหาร
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

800
1,000
1,200

33.

การเก็บ ถนอมอาหารด๎วยเครื่องจักร

2,400

34.

การผลิต โมํ บด ผสม หรือบรรจุยา
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมกัน ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมกัน ตั้งแตํ 5 แรงม๎าขึ้นไป

800
1,200
2,400

35.

การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ๎าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้งสบูํที่
ใช๎กับรํางกาย
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 แรงม๎าขึ้นไป

1,000
1,800
2,400

การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ๑จากสาลี
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 แรงม๎าขึ้นไป

1,000
1,800
2,400

การผลิตผ๎าพันแผล ผ๎าปิดแผล ผ๎าอนามัย ผ๎าอ๎อมสาเร็จรูป
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 แรงม๎าขึ้นไป

1,000
1,800
2,400

การผลิตผงซักฟอก สบูํ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ๑ทาความสะอาด
ตํางๆ
ก. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

36.

37.

38.

ลาดับที่
39.

ประเภทการค้า
การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุน้ามันจากพืช
ก. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์
1,200
1,800
2,400

40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.
47.

ลาดับที่
48.

การล๎าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต หรือแบํงบรรจุแปูงมันสาปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอื่นๆ
ในทานองเดียวกัน
การสีข๎าว นวดข๎าวด๎วยเครื่องจักร หรือแบํงบรรจุข๎าวด๎วยวิธีใดๆก็ตาม
ก. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 10 แรงม๎า
ข. โดยใช๎เครือ่ งจักร ตั้งแตํ 10 – 15 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร มากกวํา 15 แรงม๎าขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
ก. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 10 แรงม๎า
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 10 – 15 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร มากกวํา 15 แรงม๎าขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
ก. การผลิตปุ๋ย
ข. สถานที่สะสมหรือแบํงบรรจุปุ๋ย มีพื้นที่ ต่ากวํา 50 ตารางเมตร
ค. สถานที่สะสมหรือแบํงบรรจุปุ๋ย มีพื้นที่ 50 – 100 ตารางเมตร
ง. สถานที่สะสมหรือแบํงบรรจุปุ๋ย มีพื้นที่ มากกวํา 100 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตเส๎นใยจากพืช
การตาก สะสม ขนถํายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข๎าวเปลือก อ๎อย ข๎าวโพด
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

ประเภทการค้า
การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ๑ หรือเครื่องใช๎ตํางๆ ด๎วย
โลหะหรือแรํ
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร

1,200
1,800
2,400
2,400
1,200
1,800
2,400
1,200
1,800
2,400
1,200
1,800
2,400
2,400
480
1,200
2,400
2,400
1,200
1,800
2,400

อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์

1,200

ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตัง้ แตํ 5 แรงม๎าขึ้นไป
49.

50.

1,800
2,400

การถลุงแรํ การหลอม หรือหลํอโลหะทุกชนิด ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาต
ใน ข๎อ 48
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 แรงม๎าขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด๎วยเครื่องจักรหรือ
ก๏าซ หรือไฟฟูา ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน ข๎อ 48
ก. การกลึง การเจาะ การอัดโลหะ
(1) ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
(2) ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
(3) ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. การเชื่อม การประสานโลหะ การตี การตัด การรีด

1,200
1,800
2,400
1,200

51.

การเคลือบ ชุบโลหะด๎วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 48

52.

การขัด ล๎างโลหะด๎วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาต
ใน 48
ก. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 – 10 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร มากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

53.

การทาเหมืองแรํ สะสม แยก คัดเลือก หรือล๎างแรํ

2,400

54.

การตํอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พํนสี หรือพํนสารกันสนิมยานยนต๑
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 50 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 50 – 100 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 100 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

55.

การผลิตยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

ลาดับที่

ประเภทการค้า

56.

การซํอม การปรับแตํงเครื่องยนต๑ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 50 ตารางเมตร

2,400

2,400
อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์

1,200

ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 50 – 100 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 100 ตารางเมตรขึ้นไป
57.

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว๎บริการ
หรือจาหนําย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซํอมหรือปรับปรุงยานยนต๑
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลําวด๎วย

58.

การล๎าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต๑
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

59.

60.

61.

62.

การผลิต สะสม จาหนําย ซํอม หรืออัดแบตเตอรี่
ก. การผลิตแบตเตอรี่
ข. การซํอม สะสม จาหนําย หรืออัดแบตเตอรี่
(1) ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
(2) ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
(3) ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,800
2,400
2,400

800
1,000
1,200
2,400
200
400
600

การจาหนําย ซํอม ปะ เชื่อมยางยานยนต๑ หรือตั้งศูนย๑ถํวงล๎อ
ก. โดยไมํเครื่องจักร
ข. ใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 2 แรงม๎า
ค. ใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 2 แรงม๎าขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต ซํอม ประกอบ หรืออัดผ๎าเบรก ผ๎าคลัตซ๑
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การสะสม การซํอมเครื่องกล เครื่องจักรเกําหรืออุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบ
ของยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกํา
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

ลาดับที่

ประเภทการค้า

63.

การผลิตไม๎ขีดไฟ

64.

การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรํอง ทาคิ้ว หรือตัดไม๎ด๎วยเครื่องจักร

1,200
1,800
2,400
อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์
2,400

ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตัง้ แตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พ้นื ที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป
65.

1,200
1,800
2,400

การผลิต พํน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตํงสาเร็จสิ่งของเครื่องใช๎ หรือ
ผลิตภัณฑ๑จากไม๎ หวาย ชานอ๎อย
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การอบไม๎
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตัง้ แตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

900
1,200
1,800

67.

การผลิต สะสม แบํงบรรจุธูป

2,400

68.

การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ๑อื่นใดด๎วยกระดาษ
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

69.

การผลิตกระดาษชนิดตํางๆ

2,400

70.

การเผาถําน หรือสะสมถําน
ก. การเผาถําน
ข. การสะสมถําน
(1) ขายปลีก
(2) การสะสมถํานโดยใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
(3) การสะสมถํานโดยใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
(4) การสะสมถํานโดยใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตร

66.

71.

ลาดับที่
72.

การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการให๎บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล
ก. พื้นที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแตํ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป
ประเภทการค้า
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
ก. ใช๎พื้นที่จานวนห๎อง ต่ากวํา 30 ห๎อง

2,400
240
600
800
1,200

2,000
3,000
อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์
5,000

ข. ใช๎พื้นที่จานวนห๎อง ตั้งแตํ 30 ห๎องขึ้นไป
73.

10,000

การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตใน
ข๎อ 71 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล
ก. ใช๎พื้นที่จานวนห๎อง ต่ากวํา 30 ห๎อง
ข. ใช๎พื้นที่จานวนห๎อง ตั้งแตํ 30 ห๎องขึ้นไป

2,000
3,000

การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว๎นแตํเป็นการ
ให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตในข๎อ 71 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวํา
ด๎วยสถานพยาบาล
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 100 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 100 ตารางเมตรขึ้นไป

2,000
3,000

การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชํโรงแรมที่จัดไว๎เพื่อให๎บริการพัก
ชั่วคราวสาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคําตอบแทน หรือกิจการอื่นใน
ทานองเดียวกัน
ก. จานวนห๎อง ต่ากวํา 50 ห๎อง
ข. จานวนห๎อง ตั้งแตํ 50 – 100 ห๎อง
ค. จานวนห๎อง มากกวํา 100 ห๎องขึ้นไป

2,000
3,000
4,000

การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให๎เชํา ห๎องเชํา หรือห๎องแบํงเชําหรือ
กิจการอื่นในทานองเดียวกัน
ก. จานวนห๎อง ต่ากวํา 20 ห๎อง
ข. จานวนห๎อง ตั้งแตํ 20 – 50 ห๎อง
ค. จานวนห๎อง มากกวํา 50 ห๎องขึ้นไป

1,000
1,500
2,000

77.

การประกอบกิจการโรงมหรสพ

2,400

78.

การจัดให๎มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต๎นรา ราวง รองเง็ง ดิสโกเธค
คาราโอเกะ หรือตู๎เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

74.

75.

76.

ลาดับที่

ประเภทการค้า

79.

การประกอบกิจการสระวํายน้า หรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน เว๎นแตํเป็น

อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์

80.

81.

82.

ลาดับที่
83.

การให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตในข๎อ 71
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 50 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 50 – 100 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 100 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การประกอบกิจการการเลํนสเกต หรือโรลเลอร๑เบลด หรือการเลํนอื่นๆใน
ทานองเดียวกัน
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 100 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 100 – 150 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 150 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตํงผม เว๎นแตํกิจการที่อยูํในบังคับตาม
กฎหมายวําด๎วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ก. ห๎องธรรมดา
1. สุภาพบุรุษ
(1.1) ใช๎เก๎าอี้ต่ากวํา 3 ตัว
(1.2) ใช๎เก๎าอี้ตั้งแตํ 3 – 5 ตัว
(1.3) ใช๎เก๎าอี้มากกวํา 5 ตัวขึ้นไป
2. สุภาพสตรี
(2.1) ใช๎เก๎าอี้ต่ากวํา 3 ตัว
(2.2) ใช๎เก๎าอี้ตั้งแตํ 3 – 5 ตัว
(2.3) ใช๎เก๎าอี้มากกวํา 5 ตัวขึ้นไป
ข. ห๎องปรับอากาศ
1. สุภาพบุรุษ
(1.1) ใช๎เก๎าอี้ต่ากวํา 3 ตัว
(1.2) ใช๎เก๎าอี้ตั้งแตํ 3 – 5 ตัว
(1.3) ใช๎เก๎าอี้มากกวํา 5 ตัวขึ้นไป
2. สุภาพสตรี
(2.1) ใช๎เก๎าอี้ต่ากวํา 3 ตัว
(2.2) ใช๎เก๎าอี้ตั้งแตํ 3 – 5 ตัว
(2.3) ใช๎เก๎าอี้มากกวํา 5 ตัวขึ้นไป
การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 50 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 50 – 100 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 100 ตารางเมตรขึ้นไป
ประเภทการค้า
การประกอบกิจการให๎บริการควบคุมน้าหนัก

360
500
600
360
500
600
500
800
1,000
500
800
1,000
1,200
1,800
2,400
อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์

ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 50 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 50 – 100 ตารางเมตร
ค. ใช๎พ้นื ที่ มากกวํา 100 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

84.

การประกอบกิจการสวนสนุก โบว๑ลิ่ง หรือตู๎เกม

2,400

85.

การประกอบกิจการให๎บริการคอมพิวเตอร๑

1,200

86.

การประกอบกิจการสนามกอล๑ฟ หรือสนามฝึกซ๎อมกอล๑ฟ

2,400

87.

การประกอบกิจการห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร๑หรือสิ่งแวดล๎อม

2,400

88.

การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย

1,200

89.

การประกอบกิจการให๎บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ๎านของผู๎รับบริการ

1,200

90.

การประกอบกิจการให๎บริการดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎านของผู๎รับบริการ

1,200

91.

การประกอบกิจการให๎บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว๑
ชั่วคราว

1,200

92.

การประกอบกิจการให๎บริการลานสะสมตู๎บรรจุสินค๎าหรือลานจอดรถหัวลากตู๎
บรรจุสินค๎า

3,000

93.

การปัน่ ด๎าย กรอด๎าย ทอผ๎าด๎วยเครื่องจักร หรือทอผ๎าด๎วยกี่กระตุก
ก. การปั่นด๎าย การกรอด๎ายด๎วยกี่กระตุก ไมํเกิน 10 กี่
ข. การปั่นด๎าย การกรอด๎ายด๎วยกี่กระตุก มากกวํา 10 กี่ขึ้นไป

1,200
2,400

94.

การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุํน หรือใยสังเคราะห๑

1,200

95.

การปั่นฝูาย นุํน ใยสังเคราะห๑ด๎วยเครื่องจักร

2,400

96.

การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด๎วยเครื่องจักร
ก. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 2 แรงม๎า
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 2 – 5 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร มากกวํา 5 แรงม๎าขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

ลาดับที่

ประเภทการค้า

อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์

97.

การเย็บ ปักผ๎า หรือสิ่งทออื่นๆ ด๎วยเครื่องจักร
ก. โดยใช๎เครื่องจักรไมํเกิน 10 เครื่อง
ข. โดยใช๎เครื่องจักร 11 – 20 เครื่อง
ค. โดยใช๎เครื่องจักรมากกวํา 20 เครื่องขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

98.

การพิมพ๑ผ๎า และสิ่งทออื่นๆ

2,400

99.

การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจักร
ก. ใช๎เครื่องซักผ๎าหรือเครื่องจักร 1 เครื่อง
ข. ใช๎เครื่องซักผ๎าหรือเครื่องจักรตั้งแตํ 2 – 5 เครื่อง
ค. ใช๎เครื่องซักผ๎าหรือเครื่องจักรมากกวํา 5 เครื่องขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

100.

การย๎อม ฟอก กัดสีผ๎าหรือสิ่งทออื่นๆ

2,400

101.

การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ๑ดินเผา
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การระเบิด โมํ บด หรือยํอยหิน ด๎วยเครื่องจักร
ก. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 5 แรงม๎า
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 5 - 10 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร มากกวํา 10 แรงม๎าขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ด๎วยซีเมนต๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การสะสม ผสมซีเมนต๑ หิน ดิน ทราย วัสดุกํอสร๎าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โมํ
บด หรือยํอย ด๎วยเครื่องจักร ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับอนุญาตในข๎อ 101
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

102.

103.

104.

105.

ลาดับที่

การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
ก. ใช๎เครื่องจักร 1 เครื่อง
ข. ใช๎เครื่องจักรตั้งแตํ 2-5 เครือ่ ง
ค. ใช๎เครื่องมากกวํา 5 เครื่องขึ้นไป
ประเภทการค้า

1,200
1,800
2,400
อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์

106.

การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ๑หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ๑ตํางๆ
ก. ใช๎เครื่องจักร 1 เครื่อง
ข. ใช๎เครื่องจักรตั้งแตํ 2-5 เครือ่ ง
ค. ใช๎เครื่องมากกวํา 5 เครื่องขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

107.

การผลิตชอล๑ก ปูนปลาสเตอร๑ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน

2,400

108.

การผลิตผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ที่มีแรํใยหินเป็นสํวนประกอบหรือสํวนผสม

2,400

109.

การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ๑แก๎ว
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

110.

การผลิตกระดาษทราย หรือผ๎าทราย

2,400

111.

การผลิตใยแก๎ว หรือผลิตภัณฑ๑จากใยแก๎ว

2,400

112.

การล๎าง การขัดด๎วยการพํนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก๎ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตในข๎อ 52

2,400

113.

การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสํงกรด ดําง สารออกซิไดซ๑ หรือสารตัวทา
ละลาย

2,400

114.

การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสํงก๏าซ
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสํงปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียม
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือขนสํงถํานหิน หรือถํานโค๎ก
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

115.

116.

117.

การพํนสี ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตในข๎อ 54

อัตราค่าธรรมเนียม
บาท
สตางค์
2,400

118.

การผลิตสิ่งของเครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑ด๎วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด๑
เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร
ข. โดยใช๎เครื่องจักร ต่ากวํา 2 แรงม๎า
ค. โดยใช๎เครื่องจักร ตั้งแตํ 2 แรงม๎าขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

119.

การโมํ สะสม หรือบดชัน

1,200

120.

การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

ลาดับที่

121.

122.

123.

ประเภทการค้า

การผลิต ล๎างฟิล๑มรูปถํายหรือฟิล๑มภาพยนตร๑
1. การผลิตฟิล๑มถํายรูปหรือฟิล๑มภาพยนตร๑
2. การล๎างฟิล๑มถํายรูปหรือฟิล๑มภาพยนตร๑
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

2,400
800
1,000
1,200

การเคลือบ ชุบวัตถุด๎วยพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่
คล๎ายคลึง
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 5 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 5 - 10 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 10 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุคล๎ายคลึง
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 5 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 5 - 10 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 10 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

124.

การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป
ลาดับที่
ประเภทการค้า

1,200
1,800
2,400
อัตราค่าธรรมเนียม

บาท
125.

การผลิตน้าแข็งแห๎ง
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม ขนสํงดอกไม๎เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นสํวนประกอบในการ
ผลิตดอกไม๎เพลิง
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

127.

การผลิตเชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา

2,400

128.

การผลิต สะสม บรรจุ ขนสํงสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนะนาโรค
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การพิมพ๑หนังสือหรือสิ่งพิมพ๑อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด๎วยเครื่องจักร
ก. ใช๎เครื่องจักรต่ากวํา 2 เครื่อง
ข. ใช๎เครื่องจักรตั้งแตํ 2-5 เครือ่ ง
ค. ใช๎เครื่องมากกวํา 5 เครื่องขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต ซํอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส๑ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑หรือ
อุปกรณ๑ไฟฟูา
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

850
1,000
1,200

126.

129.

130.

131.

ลาดับที่

ประเภทการค้า

สตางค์

อัตราค่าธรรมเนียม

บาท
132.

133.

134.

การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป
การพิมพ๑แบบ พิมพ๑เขียว หรือถํายเอกสาร
ก. ใช๎เครื่องถําย เครื่องพิมพ๑แบบ เครื่องพิมพ๑เขียว 1 เครื่อง
ข. ใช๎เครื่องถําย เครื่องพิมพ๑แบบ เครื่องพิมพ๑เขียว ตั้งแตํ 2 - 5 เครื่อง
ค. ใช๎เครื่องถําย เครื่องพิมพ๑แบบ เครื่องพิมพ๑เขียว มากวํา 5 เครื่องขึ้น
ไป

1,200
1,800
2,400
600
800
1,200

การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช๎แล๎วหรือเหลือใช๎
ก. ใช๎พื้นที่ ต่ากวํา 20 ตารางเมตร
ข. ใช๎พื้นที่ ตั้งแตํ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช๎พื้นที่ มากกวํา 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1,200
1,800
2,400

135.

การประกอบกิจการโกดังสินค๎า

2,400

136.

การล๎างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎แล๎วเพื่อนาไปใช๎ใหมํหรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํ

1,200

137.

การพิมพ๑ เขียน พํนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชํสิ่งทอ

1,200

138.

การประกอบกิจการทําเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

1,200

139.

การบรรจุหีบหํอสินค๎าโดยใช๎เครื่องจักร
ก. ใช๎เครื่องจักรต่ากวํา 5 แรงม๎า
ข. ใช๎เครื่องจักรตั้งแตํ 5 แรงม๎าขึ้นไป

800
1,200

140.

การให๎บริการควบคุมปูองกันและกาจัดแมลง หรือสัตว๑พาหะนาโรค

1,000

141.

การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ๑จากยาง

1,800

142.

การผลิต สะสม หรือขนสํงไบโอดีเซลและเอทานอล

2,400

สตางค์

