หลักการ
ให้มเี ทศบัญญัตวิ ่าด้วยกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุผล
โดยทีก่ ารดาเนินกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพทีไ่ ม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
สมควรกาหนดประเภทของกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ให้เป็ นกิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุมภายในท้องถิน่
กาหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทัวไปส
่ าหรับให้ผดู้ าเนินกิจปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะข
องสถานทีท่ ใ่ี ช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุขภาพ
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดาเนินกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการอนุ ญาตให้ดาเนินกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตนิ ้ี

(ร่าง)
เทศบัญญัตเิ ทศบาลนครอุบลราชธานี
เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครอุบลราชธานี
ว่าด้วยกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 และ มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา
65
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ.
2535
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
เทศบาลนครอุบลราชธานีโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
และผูว้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจงึ ตราเทศบัญญัตไิ ว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตนิ ้เี รียกว่า “เทศบัญญัตนิ ครอุบลราชธานี เรือ่ ง
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕62” เทศบัญญัตนิ ้ใี ห้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตัง้ แต่เมือ่ ได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผยทีส่ านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครอุบลราชธานี เรือ่ ง
การควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 บรรดา เทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศหรือคาสังอื
่ ่นใดในส่วนทีไ่ ด้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตนิ ้ี หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตนิ ้ี
ให้ใช้เทศบัญญัตนิ ้แี ทน
ข้อ 3 ในเทศบัญญัตนิ ้ี
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า
สถานทีท่ ใ่ี ช้ประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีอ่ อกตามความใ
นมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
“ผูด้ าเนินกิจการ” หมายความว่า
ผูเ้ ป็ นเจ้าของหรือบุคคลทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นซึง่ รับผิดชอบดาเนินการสถานประกอบกิจการนัน้

“ผูป้ ฏิบตั งิ านงาน” หมายความว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง”
หมายความว่า
สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการทีท่ าให้มผี ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ”
หมายความว่า
สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการทีท่ าให้มผี ลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้า”หมายความว่า
สภาวะของน้าทิง้ อันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการทีท่ าให้มผี ลกระทบหรืออาจมีผ
ลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางแสง”
หมายความว่า
สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการทีท่ าให้มผี ลกระทบหรืออาจมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางความร้อน”
หมายความว่า
สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจารของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มผี ลกระทบหรืออาจ
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสันสะเทื
่
อน” หมายความว่า
สภาวะของความสันสะเทื
่
อนอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการทีท่ าให้มผี ลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

-2“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน
หรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้
อย่างอื่นซึง่ บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิง่ ปฏิกูล น้าเสีย อากาศเสีย
มลสารหรือสิง่ อื่นใด ทีป่ นเปื้ อน
สารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการทีท่ าให้มผี ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“วัตถุอนั ตราย” หมายความว่า วัตถุอนั ตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตราย
“ราชการท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี
“เจ้าพนักงานท้องถิน่ ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า
เจ้าพนักงานซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญั
ติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ้ี
และให้มอี านาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสังเพื
่ ่อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ้ี
หมวด 1
บททัวไป
่
………………………………………..
ข้อ
5
ให้กิจการประเภทต่ างๆ
ดังต่อไปนี้เป็ นกิจการที่ต้อ งมีก ารควบคุ มภายในเขตเทศบาลนครอุ บลราชธานี
1. กิจการทีเ่ กีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง
(1) การเพาะพันธุ์ เลีย้ ง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(2) การประกอบกิจการเลีย้ ง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนัน้
ทัง้ นี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่กต็ าม
2. กิจการทีเ่ กี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร เร่ขาย หรือ
ขายในตลาด
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิน้ ส่วนสัตว์ทย่ี งั มิได้แปรรูป
(4) การเคีย่ วหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(5) การผลิตสิง่ ของเครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆจากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ดว้ ยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธใี ดๆ ซึง่ มิใช่เพื่อเป็ นอาหาร
(6) การผลิต โม่ ป่ น บด ผสม บรรจุ สะสม
หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็ นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอ
บของอาหารสัตว์
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครัง่
3. กิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหาร เครือ่ งดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
สถานทีส่ ะสมอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจีย้ ว ซีอวิ๊ น้าจิม้
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
-3(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า
กุง้ เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้าเคย น้ าบูดู ไตปลา
หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อมิ่ จากผัก ผลไม้
หรือพืชอย่างอื่น

(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น
เคีย่ ว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ ง ย่าง เผา หรือวิธอี ่นื ใด
(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลกู ชิน้
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตีย๋ ว เต้าฮวย เต้าหู้ วุน้ เส้น
เกีย้ มอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆทีค่ ล้ายคลึงกัน
(8) การผลิต ขนมปั งสด ขนมปั งแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ ขนมอบอื่นๆ
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(11) การผลิตไอศกรีม
(12) การคัว่ สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครือ่ งดื่มชนิดผงอื่นๆ
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(15) การผลิตน้ากลัน่ น้าบริโภค น้ าดื่มจากเครือ่ งจาหน่ายอัตโนมัติ
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก ผลไม้
เครือ่ งดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋ อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(18) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ทีไ่ ม่ใช่เป็ นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครือ่ งจักร
4. กิจการทีเ่ กี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครือ่ งสาอาง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครือ่ งสาอาง
รวมทัง้ สบู่ทใ่ี ช้กบั ร่างกาย
(3) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่างๆ
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5. กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้ งมันสาปะหลัง แป้ งสาคู
แป้ งจากพืชหรือแป้ งอื่นๆในทานองเดียวกัน
(4) การสีขา้ ว นวดข้าวด้วยเครือ่ งจักร หรือแบ่งบรรจุขา้ วด้วยวิธใี ดๆก็ตาม
(5) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปยหรื
ุ๋ อวัสดุทน่ี าไปผลิตปุ๋ ย
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
6. กิจการทีเ่ กีย่ วกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตภาชนะ เครือ่ งประดับ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ หรือเครือ่ งใช้ต่างๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 6
(1)
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครือ่ งจักรหรือก๊าซ
หรือไฟฟ้ า ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 6 (1)
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตใน 6 (1)
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครือ่ งจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน
5.6.1
(6) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
7. กิจการทีเ่ กีย่ วกับยานยนต์ เครือ่ งจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การผลิตยานยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครือ่ งยนต์ เครือ่ งจักร เครือ่ งกล ระบบไฟฟ้ า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ทเ่ี ป็ นส่วนประกอบของยานยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครื่องกล
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งกล
ซึง่ มีไว้บริการหรือจาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนัน้ มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งกลดังกล่าวด้วย
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(6) การผลิต สะสม จาหน่ าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(7) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์

(9) การสะสม การซ่อมเครือ่ งกล
เครือ่ งจักรเก่าหรืออุปกรณ์ทเ่ี ป็ นส่วนประกอบของยานยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกลเก่า
8. กิจการทีเ่ กี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(1) การผลิตไม้ขดี ไฟ
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิว้ หรือตัดไม้ดว้ ยเครือ่ งจักร
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิง่ ของเครือ่ งใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(4) การอบไม้
-5(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธปู
(6) การผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้ เครือ่ งเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ใดด้วยกระดาษ
(7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
9. กิจการทีเ่ กีย่ วกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
เว้นแต่เป็ นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็ นการให้บริการทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตใน
5.9.1 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(4) การประกอบกิจการสถานทีอ่ าบน้ า อบไอน้า อบสมุนไพร
เว้นแต่เป็ นการให้บริการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 9 (1)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(5) การประกอบกิจการโรงแรม
สถานทีพ่ กั ทีม่ ใิ ช่โรงแรมทีจ่ ดั ไว้เพื่อให้บริการพักชัวคราวส
่
าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอ
บแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า
หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดให้มมี หรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ
หรือตูเ้ พลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
เว้นแต่เป็ นการให้บริการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 9 (1)
(10) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด
หรือการเล่นอื่นๆในทานองเดียวกัน
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม
เว้นแต่กจิ การทีอ่ ยูใ่ นบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(12) การประกอบกิจการสถานทีอ่ อกกาลังกาย
(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลงิ่ หรือตูเ้ กม
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิง่ แวดล้อม
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลีย้ งและดูแลเด็กทีบ่ า้ นของผูร้ บั บริการ
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูส้ งู อายุทบ่ี า้ นของผูร้ บั บริการ
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน
รับเลีย้ งหรือรับฝากสัตว์ชวคราว
ั่

-610. กิจการทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทอ
(1) การปั น่ ด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครือ่ งจักร หรือทอผ้าด้วยกีก่ ระตุก
(2) การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(3) การปั น่ ฝ้ าย นุ่น ใยสังเคราะห์ดว้ ยเครือ่ งจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิง่ ทออื่นๆ ด้วยเครือ่ งจักร
(5) การเย็บ ปั กผ้า หรือสิง่ ทออื่นๆ ด้วยเครือ่ งจักร
(6) การพิมพ์ผา้ และสิง่ ทออื่นๆ
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครือ่ งจักร
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผา้ หรือสิง่ ทออื่นๆ
11. กิจการทีเ่ กีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดนิ เผา
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครือ่ งจักร
(3) การผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทัง้ การขุด ตัก ดูด โม่
บด หรือย่อย ด้วยเครือ่ งจักร ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั อนุญาตใน 11 (2)
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หนิ เป็ นสิง่ ของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีม่ แี ร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว

(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพืน้ ผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่นื ใด
ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตใน 6 (5)
12. กิจการทีเ่ กีย่ วกับปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์
หรือสารตัวทาละลาย
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(3) การผลิต สะสม กลัน่ หรือขนส่งปิ โตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม
(4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 7 (1)
(6) การผลิตสิง่ ของเครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์ดว้ ยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี
(9) การผลิต ล้างฟิ ลม์ รูปถ่ายหรือฟิ ลม์ ภาพยนตร์
(10) การเคลือบ ชุบวัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุคล้ายคลึง
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
(13) การผลิตน้าแข็งแห้ง
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หรือสารเคมีอนั เป็ นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
(15) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพชื หรือพาหะนาโรค
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
13. กิจการอื่นๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิง่ พิมพ์อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันด้วยเครือ่ งจักร
(2) การผลิต ซ่อมเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งไฟฟ้ า
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ า
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(5) การสะสมวัตถุหรือสิง่ ของทีช่ ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า

(7) การล้างขวด
ภาชนะหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธอี ่นื ใดลงบนวัตถุทม่ี ใิ ช่สงิ่ ทอ
(9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(10) การบรรจุหบี ห่อสินค้าโดยใช้เครือ่ งจักร
(11) การให้บริการควบคุมป้ องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(12) การผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ 6
ผูด้ าเนินกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพทีต่ อ้ งควบคุมภายในท้องถิน่ ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเ
กณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าหนดตามเทศบัญญัตนิ ้ี
รวมทัง้ กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
สถานประกอบกิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุมตามเทศบัญญัตนิ ้ที ต่ี งั ้ อยูใ่ นเขตทีก่ ฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บงั คับ หรือสถานประกอบกิจการใดทีเ่ ข้าข่ายเป็ นโรงงาน
หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย
จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องด้วย แล้วแต่กรณี
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หมวด 2
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทัวไปส
่ าหรับให้ผดู้ าเนินกิจการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานทีท่ ใ่ี ช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุขภาพ

………………………………………..
ส่วนที่ 1
สถานทีต่ งั ้ ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องตัง้ อยูห่ ่างจาก ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา
สถานเลีย้ งเด็ก
สถานดูแลผูส้ งู อายุหรือผูป้ ่ วยพักฟื้ นหรือผูพ้ กิ าร
หรือสถานทีอ่ ่นื ใดทีต่ อ้ งมีการคุม้ ครองสุขภาพของประชาชนเป็ นพิเศษ
ซึง่ จะต้องไม่อยูใ่ นระยะทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มรี ะบบป้ องกันผลกระท
บต่อสุขภาพของประชาชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยคานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ
การกาหนดสถานทีอ่ ่นื ใดเพิม่ เติม การกาหนดระยะห่าง
และการกาหนดให้มรี ะบบป้ องกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บงั คับกับสถานประกอบกิจการทีเ่ ป็ นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโร
งงาน
ข้อ 8 สถานประกอบกิจการทีม่ อี าคารต้องเป็ นอาคารทีม่ คี วามมันคง
่ แข็งแรง
เหมาะสมทีจ่ ะประกอบกิจการทีข่ ออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กี่
ยวข้อง
ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ
หรือทางออกฉุกเฉินมีลกั ษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
ต้องไม่มสี งิ่ กีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครือ่ งหมายแสดงชัดเจน
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมือ่ ระบบไฟฟ้ าปกติขดั ข้อง
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการทีม่ อี าคาร
ต้องจัดให้มรี ะบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 10 สถานประกอบกจิการทีม่ อี าคารต้องมีหอ้ งน้ าและห้องส้วม
ตามแบบและจานวนทีก่ าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยูใ่ นสภาพทีถ่ ูกสุขลักษณะเป็ นประจาทุกวัน
ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม
หรือกาจัดมูลฝอยทีถ่ ูกสุขลักษณะดังนี้
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มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทัง้ มีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณทีเ่ ก็บภาชนะนัน้ อยูเ่ สมอ
(2) ในกรณีทม่ี กี ารกาจัดเอง
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ และต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตวิ ่าด้วยการ
กาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย
(3)
กรณีทม่ี มี ลู ฝอยทีป่ นเปื้ อนสารพิษหรือวัตถุอนั ตรายหรือสิง่ อื่นใดทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลก
ระทบต่อสิง่ แวดล้อม จะต้องดาเนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 12
สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้น้าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มกี ารระบายน้ าหรือก
ารดาเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธที เ่ี หมาะสม
เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญหรือเป็ นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ในกรณีทม่ี นี ้ าทิง้ หรือน้ าเสียเกิดขึน้ จากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึง่ การดาเนินการของสถานป
ระกอบกิจการดังกล่าวอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรั
กษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด
การกาหนดสถานประกอบกิจการทีต่ อ้ งจัดให้มบี ่อดักไขมัน และกาหนดหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดให้มบี ่อดักไขมัน
รวมทัง้ มาตรฐานของบ่อดักไขมันดังกล่าวตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
ข้อ 13
สถานประกอบกิจการต้องมีการป้ องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ทเ่ี ป็ นพาหะนาโรคให้ถูกต้องตามหลักวิชา
การทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
ข้อ 14
สถานประกอบกิจการทีม่ โี รงอาหารหรือห้องครัวทีจ่ ดั ไว้สาหรับการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร
การสะสมอาหารสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน ต้องมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารทัง้ นี้
ตามเทศบัญญัตทิ อ้ งถิน่

ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิง่ ของให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัยเป็ นสัดส่วน และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 16
สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มนี ้ าดื่มสะอาดทีม่ คี ุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพ
น้าบริโภคของกรมอนามัยสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอทุกวัน
รวมทัง้ จัดให้มภี าชนะรองรับน้าดื่มทีส่ ะอาดและปราศจากสิง่ ปนเปื้ อนทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
และสถานทีต่ งั ้ น้าดื่มและลักษณะการนาน้ามาดื่มต้องไม่เกิดการปนเปื้ อนจากสิง่ สกปรกหรือสิง่ ทีเ่ ป็ นอันต
รายต่อสุขภาพ
ข้อ 17
สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มนี ้ าใช้ทม่ี ปี ริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบกิจการนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงน้ าทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต
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ส่วนที่ 2
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้ องกันเหตุราคาญ
…………………………………………..
ข้อ 18
สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้
วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 19
สถานประกอบกิจการทีม่ กี ารดาเนินการเกีย่ วกับวัตถุอนั ตรายต้องมีสถานทีท่ ป่ี ลอดภัยสาหรับเก็บรักษาวั
ตถุอนั ตราย
หรือสิง่ ของทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภยั ได้งา่ ยไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตราย
และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

ข้อ 20 สถานประกอบกิจการทีค่ นงานอาจเปรอะเปื้ อนจากสารเคมี
วัตถุอนั ตรายหรือสิง่ อื่นใดอันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มที ช่ี าระร่างกายฉุกเฉินและ
ทีล่ า้ งตาฉุกเฉิน ตามความจาเป็ นและเหมาะสมกับคุณสมบัตขิ อง สารเคมี วัตถุอนั ตราย
หรือสิง่ อื่นใดอันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
และขนาดของการประกอบกิจการตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตราย และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 21 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
หรือเครือ่ งจักรทีม่ สี ภาพทีป่ ลอดภัยสาหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ
และต้องมีการติดตัง้ ในลักษณะทีแ่ ข็งแรง มันคง
่ และปลอดภัย โดยมีระบบป้ องกันอันตราย
และป้ ายคาเตือนหรือคาแนะนาในการป้ องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครือ่ งมือ หรือเครือ่ งจักรนัน้ ทัง้ นี้
การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครือ่ งมือ
หรือเครือ่ งจักรต้องเป็ นระเบียบไม่กดี ขวางทางเดินและการปฏิบตั งิ าน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบ
และบารุงรักษาให้อยูใ่ นสภาพดีตลอดเวลา
ข้อ 22
สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพผูป้ ฏิบตั งิ านตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นเพื่อคุม้ ครองสุขภาพผูป้ ฏิบตั งิ านหรือผูท้ อ่ี าจได้รบั ผลกระทบจากผู้ ปฏิบตั งิ านในสถ
านประกอบกิจการ การประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านเพิม่ เติม
ทัง้ นี้ตามทีร่ ฐั มนตรีกาหนด
ข้อ 23 สถานประกอบกิจการใดทีก่ ารประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน
และมลพิษความสันสะเทื
่
อนของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอนั ตราย
จะต้องดาเนินการควบคุมและป้ องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็ นเหตุราคาญหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภา
พของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูอ้ ยูอ่ าศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผูต้ อ้ งประสบ เหตุนนั ้
-11ในกรณีทม่ี เี หตุอนั ควร
การประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและป้ องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็ นเหตุราคาญ
หรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูอ้ ยูอ่ าศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผูท้ ป่ี ระสบเหตุนนั ้
ทัง้ นี้ ตามทีร่ ฐั มนตรีกาหนด

หมวด 3
ใบอนุญาต
………………………………………………………..
ข้อ 24 เมือ่ พ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีเ่ ทศบัญญัตนิ ้มี ผี ลใช้บงั คับ
ห้ามมิให้ผใู้ ดดาเนินกิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุมภายในท้องถิน่ ในลักษณะทีเ่ ป็ นการค้า
เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
ในการออกใบอนุญาต
เจ้าพนักงานท้องถิน่ อาจกาหนดเงือ่ นไขโดยเฉพาะให้ผรู้ บั ใบอนุญาตปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันอันตรายต่อสุขภา
พของสาธารณชนเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดไว้โดยทัวไปในเทศบั
่
ญญัตนิ ้กี ไ็ ด้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานทีแ่ ห่งเดียว
### ข้อ 25 ผูใ้ ดประสงค์จะเป็ นผูด้ าเนินกิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุมภายในท้องถิน่
ในลักษณะทีเ่ ป็ นการค้าจะต้องยืน่ คาขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ าหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัตนิ ้ี
พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1
หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
(2) สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ จานวน 1 ฉบับ
(3) เอกสารเกีย่ วกับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (ถ้ามี) เช่น
3.1 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ,
สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.2 สัญญาเช่าอาคาร พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ,
สาเนาทะเบียนบ้านผูใ้ ห้เช่า อย่างละ 1 ฉบับ
3.3 หนังสือมอบอานาจ (กรณีผขู้ อใบอนุญาตไม่ได้มาขออนุญาตด้วยตนเอง)
โดยติดอากรแสตมป์ พร้อมแนบหลักฐานสาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ทัง้ ผูม้ อบอานาจ และ ผูร้ บั มอบอานาจ อย่างละ 1 ฉบับ
3.4 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ใบสาคัญทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
3.5 กรณีผขู้ อรับใบอนุญาตเป็ นนิตบิ ุคคล
ให้ยน่ ื หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล จานวน 1 ฉบับ
(4) อื่นๆ ตามทีเ่ ทศบาลนครอุบลราชธานีประกาศกาหนด
-12-

ข้อ 26 เมือ่ ได้รบั คาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจ
สอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่ แจ้งต่อผูย้ น่ ื คาขอให้แก้ไขเพิม่ เติมเพื่อดาเนินการ
หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนัน้ ให้จดั ทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่
นเพิม่ เติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผูย้ น่ื คาขอลงนามไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสังไม่
่ อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ ออนุญา
ตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้รบั คาขอซึง่ มีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศ
บัญญัตนิ ้ี
ในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสังไม่
่ อนุญาตได้ภาย
ในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครัง้ ให้ผขู้ ออนุญาตทราบก่อนสิน้ กาหนดเวลาตา
มวรรคสองหรือตามทีไ่ ด้ขยายเวลาไว้แล้วนัน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้
หากเจ้าพนักงานท้องถิน่ พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
ให้แจ้งเป็ นหนังสือให้ผยู้ ่นื คาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครัง้
ข้อ 27 ผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องมารับใบอนุ ญาตภายในสิบห้าวัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบแล้ว
ข้อ 28 บรรดาใบอนุญาตทีอ่ อกให้ตามเทศบัญญัตนิ ้ี
ให้มอี ายุหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลนครอุบลราชธานีเท่านัน้
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยืน่ คาขอก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ
เมือ่ ได้ยน่ ื คาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะ
สังไม่
่ ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 29 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ้ี
ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ
สถานทีป่ ระกอบกิจการตลอดเวลาทีป่ ระกอบกิจการ

ข้อ 30 ในกรณีทใ่ี บอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระทีส่ าคัญ
ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตยืน่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบทีก่ าหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัตนิ ้ี
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย
ให้ผยู้ น่ ื คาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ห่งท้องทีท่ ใ่ี บอนุ
ญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระทีส่ าคัญ
ให้ผยู้ น่ ื คาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าทีเ่ หลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกอ
บด้วย
ข้อ
31
ในกรณีท่ปี รากฏว่าผู้รบั ใบอนุ ญ าตไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบ ตั ิไม่ถู กต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการส
าธารณสุ ข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
-13พ.ศ.
2535
หรือเทศบัญญัติน้ี
หรือเงื่อ นไขที่ระบุไว้ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่อ งที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รบั ใบอนุ
ญาตตามเทศบัญญัติน้ี
เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นมีอานาจสังพั
่ กใช้ใ บอนุ ญ าตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ ต้องไม่เกินสิบห้าวั
น
ข้อ 32
เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอานาจออกคาสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตเมือ่ ปรากฏว่าผูร้ บั ใบอนุญาต
(1)
ถูกสังพั
่ กใช้ใบอนุญาตตัง้ แต่สองครัง้ ขึน้ ไปและมีเหตุทจ่ี ะต้องถูกสังพั
่ กใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
(3) ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.
2535 กฎกระทรวงทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตนิ ้ี หรือเงือ่ นไข
ทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตในเรือ่ งทีก่ าหนดไว้เกีย่ วกับการประกอบกิจการตามที่ได้รบั ใบอนุญาตตามเทศบัญ
ญัตนิ ้แี ละการไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องนัน้ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ เ่ี หมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 33 คาสังพั
่ กใช้ใบอนุญาตและคาสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาต
ให้ทาเป็ นหนังสือแจ้งให้ผรู้ บั ใบอนุญาตทราบ ในกรณีทไ่ี ม่พบผูร้ บั ใบอนุญาต
หรือผูร้ บั ใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสังดั
่ งกล่าว ให้ส่งคาสังโดยทางไปรษณี
่
ยต์ อบรับ
หรือให้ปิดคาสังนั
่ น้ ไว้ในทีเ่ ปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมลิ าเนาหรือสานักทาการงานของผูร้ บั ใบอนุญาต

และให้ถอื ว่าผูร้ บั ใบอนุญาตนัน้ ได้รบั ทราบคาสังแล้
่ วตัง้ แต่เวลาทีค่ าสังไปถึ
่ ง หรือวันปิ ดคาสัง่
แล้วแต่กรณี
ข้อ 34
ผูถ้ ูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการทีถ่ ูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ไ
ด้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีถ่ ูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาต

หมวด 4
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
……………………………………..
ข้อ 35 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราทีก่ าหนดไว้ทา้ ย
เทศบัญญัตนิ ้ใี นวันทีม่ ารับใบอนุญาตสาหรับกรณีทเ่ี ป็ นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรก
หรือก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ สาหรับกรณีทเ่ี ป็ นการขอต่ออายุใบอนุ ญาต ตลอดเวลาทีย่ งั ดาเนินกิจการนัน้
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ าหนด
ให้ชาระค่าปรับเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละยีส่ บิ ของจานวนค่าธรรมเนียมทีค่ า้ งชาระ
เว้นแต่ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนัน้ ก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครัง้ ต่อไป
ในกรณีทผ่ี มู้ หี น้าทีต่ อ้ งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครัง้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอานาจสังให้
่ ผนู้ นั ้ หยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่า
ปรับจนครบจานวน
ข้อ
36
บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตนิ ้ี
ให้เป็ นรายได้ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
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หมวด 5
บทกาหนดโทษ
…………………………

ข้อ 37 ผูใ้ ดฝ่ าฝืนคาสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามเทศบัญญัตนิ ้ี
ต้องระวางโทษตามทีก่ าหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ประกาศ ณ วันที…
่ ………………………………………………

(ลงชื่อ)
(……………………………………………….......)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(…………………………………………..……………)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีอตั ราค่าธรรมเนี ยมกิ จการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพท้ายเทศบัญญัตินี้

เรื่อง ควบคุมกิ จการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ลาดับที่
1

ประเภทการค้า
การเพาะพันธุ์ เลีย้ ง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
1.1 สัตว์บก
ก. ต่ากว่า 10 ตัว
ข. ตัง้ แต่ 10 – 50 ตัว
ค. มากกว่า 50 ตัวขึน้ ไป
1.2 สัตว์ปีก
ก. ต่ากว่า 100 ตัว
ข. ตัง้ แต่ 100 – 200 ตัว
ค. มากกว่า 200 ตัวขึน้ ไป
1.3 สัตว์น้า
ก. ไม่เกิน 1,000 ตัว
ข. ตัง้ แต่ 1,000 – 10,000 ตัว
ค. มากกว่า 10,000 ตัวขึน้ ไป
1.4 สัตว์เลือ้ ยคลาน
ก. ต่ากว่า 10 ตัว
ข. ตัง้ แต่ 10 – 50 ตัว
ค. มากกว่า 50 ตัวขึน้ ไป
1.5 แมงหรือแมลง
ก. ไม่เกิน 1,000 ตัว
ข. ตัง้ แต่ 1,000 – 10,000 ตัว
ค. มากกว่า 10,000 ตัวขึน้ ไป

2.

การประกอบกิจการเลีย้ ง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนัน้ ทัง้ นี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางต
หรือทางอ้อม หรือไม่กต็ าม

3

การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร เร่ขาย หรือ
ขายในตลาด
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร

ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 10 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 10 แรงม้าขึน้ ไป

ลาดับที่
4.

ประเภทการค้า
การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 10 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 10 แรงม้าขึน้ ไป

5.

การสะสมเขา กระดูก หรือชิน้ ส่วนสัตว์ทย่ี งั มิได้แปรรูป
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

6.

การเคีย่ วหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
ก. ไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร

7.

การผลิตสิง่ ของเครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆจากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ
ของสัตว์ดว้ ยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธใี ดๆ ซึง่ มิใช่เพื่อเป็ นอาหาร
(1) โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
(2) โดยใช้เครือ่ งจักร
ก. ใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ข. ใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ค. ใช้เครือ่ งจักร มากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป

8.

การผลิต โม่ ป่ น บด ผสม บรรจุ สะสม
หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็ นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ
(1) โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
(2) โดยใช้เครือ่ งจักร
ก. ใช้เครือ่ งจักรต่ ากว่า 5 แรงม้า
ข. ใช้เครือ่ งจักรตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ค. ใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้า

ลาดับที่
9.

ประเภทการค้า
การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครัง่

ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
10.

11.

12.

13.

14.

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจีย้ ว ซีอวิ๊ น้าจิม้ หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
ก. ไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. ใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. ใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ง. ใช้เครือ่ งจักร มากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุง้ เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม
หม่า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
ก. การสะสมหรือแบ่งบรรจุ ต่ากว่า 1,000 ลิตร
ข. การสะสมหรือแบ่งบรรจุ ตัง้ แต่ 1,000 ลิตรขึน้ ไป
ค. การผลิต ต่ากว่า 1,000 ลิตร
ง. การผลิต ตัง้ แต่ 1,000 ลิตรขึน้ ไป
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อมิ่ จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคีย่ ว กวน ฉาบ ทอด อบ
ย่าง เผา หรือวิธอี ่นื ใด
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลกู ชิน้
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึน้ ไป

ลาดับที่

ประเภทการค้า

15.

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตีย๋ ว เต้าฮวย เต้าหู้ วุน้ เส้น เกีย้ มอี๋ เนื้อสัตว์เทียม
หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึน้ ไป

16.

การผลิต บะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆทีค่ ล้ายคลึงกัน
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ง. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป

17.

18.

19.

20.

การผลิต ขนมปั งสด ขนมปั งแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ ขนมอบอื่นๆ
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ง. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ง. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เน
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ง. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป
การผลิตไอศกรีม
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า

ง. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป

ลาดับที่
ประเภทการค้า
21. การคัว่ สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ง. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป
22.

23.

24.

อัตราค่าธรรมเนี ยม
บาท
สตางค์
800
1,000
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
น้าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา
(1) การผลิตสะสม เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ง. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป

800
1,200
1,800
2,400

(2) การแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมากน้ าตาลเมา
ง. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
จ. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ฉ. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

การผลิตน้ ากลัน่ น้าบริโภค น้าดื่มจากเครือ่ งจาหน่ายอัตโนมัติ
ก. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า

1,200
1,800

ค. โดยใช้เครือ่ งจักร มากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป
25.

การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ
(1) การผลิตน้ าแข็ง
ก. โดยใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร
ง. โดยใช้เครือ่ งจักร

ลาดับที่
(2)
ก.
ข.
ค.
26.

27.

2,400

หรือขนส่งน้าแข็ง
ต่ากว่า 2 แรงม้า
ตัง้ แต่ 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
ตัง้ แต่ 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า
ตัง้ แต่ 100 แรงม้าขึน้ ไป

ประเภทการค้า
การสะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง
ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช
ผัก ผลไม้ เครือ่ งดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋ อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ง. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป
การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร
(1) ใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
(2) ใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
(3) ใช้เครือ่ งจักร มากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป

400
1,500
4,000
8,000
อัตราค่าธรรมเนี ยม
บาท
สตางค์
800
1,000
1,200

800
1,200
1,800
2,400

960
1,200
1,800
2,400

28.
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
ก. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป
29.
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้าเชื่อม

1,200
1,800
2,400

(1) ทาน้ าตาลจากมะพร้าว ต้นตาล
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ง. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป
(2) ทาน้ าตาลจากสิง่ อื่นๆ
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ง. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป
30.

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

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ

ลาดับที่
31.

ประเภทการค้า

อัตราค่าธรรมเนี ยม
บาท
สตางค์

การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ทีไ่ ม่ใช่เป็ นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ง. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป

800
1,200
1,800
2,400

การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

800
1,000
1,200

33.

การเก็บ ถนอมอาหารด้วยเครือ่ งจักร

2,400

34.

การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ทีม่ กี าลังรวมกัน ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ทีม่ กี าลังรวมกัน ตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึน้ ไป

800
1,200
2,400

การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง
รวมทัง้ สบู่ทใ่ี ช้กบั ร่างกาย
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร

1,000

32.

35.

36.

37.

38.

ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึน้ ไป

1,800
2,400

การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึน้ ไป

1,000
1,800
2,400

การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึน้ ไป

1,000
1,800
2,400

การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด
หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่างๆ
ก. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป

ลาดับที่
ประเภทการค้า
39. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
ก. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป
40. การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
41.

42.

1,200
1,800
2,400
อัตราค่าธรรมเนี ยม
บาท
สตางค์
1,200
1,800
2,400
1,200
1,800
2,400

การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้ งมันสาปะหลัง แป้ งสาคู
แป้ งจากพืชหรือแป้ งอื่นๆในทานองเดียวกัน

2,400

การสีขา้ ว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุขา้ วด้วยวิธใี ดๆก็ตาม
ก. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 10 แรงม้า
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 10 – 15 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร มากกว่า 15 แรงม้าขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

43.

44.

45.

46.
47.

ลาดับที่
48.

49.

การผลิตยาสูบ
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า

1,200
1,800
2,400

การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
ก. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 10 แรงม้า
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 10 – 15 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร มากกว่า 15 แรงม้าขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปยหรื
ุ๋ อวัสดุทน่ี าไปผลิตปุ๋ ย
ก. การผลิตปุ๋ ย
ข. สถานทีส่ ะสมหรือแบ่งบรรจุปยุ๋ มีพน้ื ที่ ต่ากว่า 50 ตารางเมตร
ค. สถานทีส่ ะสมหรือแบ่งบรรจุปยุ๋ มีพน้ื ที่ 50 – 100 ตารางเมตร
ง. สถานทีส่ ะสมหรือแบ่งบรรจุปยุ๋ มีพน้ื ที่ มากกว่า 100
ตารางเมตรขึน้ ไป

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

การผลิตเส้นใยจากพืช
การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย
ข้าวโพด
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
ประเภทการค้า

1,200
1,800
2,400

อัตราค่าธรรมเนี ยม
บาท
สตางค์

การผลิตภาชนะ เครือ่ งประดับ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ หรือเครือ่ งใช้ต่างๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด
ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตใน ข้อ 48
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

50.

การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด
หรืออัดโลหะด้วยเครือ่ งจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้ า
ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตใน ข้อ 48
ก. การกลึง การเจาะ การอัดโลหะ
(1) ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
(2) ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
(3) ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
ข. การเชื่อม การประสานโลหะ การตี การตัด การรีด

51.

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

การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 48
52.
การขัด ล้างโลหะด้วยเครือ่ งจักร หรือสารเคมี
ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตใน 48
ก. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 – 10 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร มากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป
53.

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

การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
54.
การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 50 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 50 – 100 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 100 ตารางเมตรขึน้ ไป
55.

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

การผลิตยานยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล

ลาดับที่
56.

ประเภทการค้า
การซ่อม การปรับแต่งเครือ่ งยนต์ เครือ่ งจักร เครือ่ งกล ระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ทเ่ี ป็ นส่วนประกอบของยานยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 50 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 50 – 100 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 100 ตารางเมตรขึน้ ไป

57.

58.

59.

60.

61.

62.

การประกอบธุรกิจเกีย่ วกับยานยนต์ เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งกล ซึง่ มีไว้บริการหรือจาหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนัน้ มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งกลดังกล่าวด้วย
การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การผลิต สะสม จาหน่ าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
ก. การผลิตแบตเตอรี่
ข. การซ่อม สะสม จาหน่ าย หรืออัดแบตเตอรี่
(1) ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
(2) ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
(3) ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ
ก. โดยไม่เครือ่ งจักร
ข. ใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 2 แรงม้า
ค. ใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 2 แรงม้าขึน้ ไป
การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การสะสม การซ่อมเครือ่ งกล เครือ่ งจักรเก่าหรืออุปกรณ์ทเ่ี ป็ นส่วนประกอบของยานยนต์ เครือ่ งจักร
หรือเครือ่ งกลเก่า
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

ลาดับที่
63.

ประเภทการค้า
การผลิตไม้ขดี ไฟ

64.

การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิว้ หรือตัดไม้ดว้ ยเครือ่ งจักร
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

65.

การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิง่ ของเครือ่ งใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

66.

การอบไม้
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป

67.
68.

การผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้ เครือ่ งเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ใดด้วยกระดาษ
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ

69.
70.

71.

การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
ก. การเผาถ่าน
ข. การสะสมถ่าน
(1) ขายปลีก
(2) การสะสมถ่านโดยใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
(3) การสะสมถ่านโดยใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
(4) การสะสมถ่านโดยใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตร
การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
เว้นแต่เป็ นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ก. พืน้ ทีไ่ ม่เกิน 100 ตารางเมตร
ข. พืน้ ทีต่ งั ้ แต่ 100 ตารางเมตร ขึน้ ไป

ลาดับที่

ประเภทการค้า

72.

การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
ก. ใช้พน้ื ทีจ่ านวนห้อง ต่ากว่า 30 ห้อง
ข. ใช้พน้ื ทีจ่ านวนห้อง ตัง้ แต่ 30 ห้องขึน้ ไป

73.

การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็ นการให้บริการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน ข้อ 71
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ก. ใช้พน้ื ทีจ่ านวนห้อง ต่ากว่า 30 ห้อง
ข. ใช้พน้ื ทีจ่ านวนห้อง ตัง้ แต่ 30 ห้องขึน้ ไป

74.

การประกอบกิจการสถานทีอ่ าบน้ า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็ นการให้บริการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตในข้อ
71 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 100 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 100 ตารางเมตรขึน้ ไป

75.

76.

การประกอบกิจการโรงแรม
สถานทีพ่ กั ทีม่ ใิ ช่โรงแรมทีจ่ ดั ไว้เพื่อให้บริการพักชัวคราวส
่
าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน
หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
ก. จานวนห้อง ต่ากว่า 50 ห้อง
ข. จานวนห้อง ตัง้ แต่ 50 – 100 ห้อง
ค. จานวนห้อง มากกว่า 100 ห้องขึน้ ไป
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
ก. จานวนห้อง ต่ากว่า 20 ห้อง
ข. จานวนห้อง ตัง้ แต่ 20 – 50 ห้อง
ค. จานวนห้อง มากกว่า 50 ห้องขึน้ ไป
การประกอบกิจการโรงมหรสพ

77.
78.

การจัดให้มมี หรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง
หรือการแสดงอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตูเ้ พลง

ลาดับที่
ประเภทการค้า
79. การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
เว้นแต่เป็ นการให้บริการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตในข้อ 71
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 50 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 50 – 100 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 100 ตารางเมตรขึน้ ไป
80.

81.

การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆในทานองเดียวกัน
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 100 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 100 – 150 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 150 ตารางเมตรขึน้ ไป
การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม
เว้นแต่กจิ การทีอ่ ยูใ่ นบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ก. ห้องธรรมดา
1. สุภาพบุรษุ
(1.1) ใช้เก้าอีต้ ่ากว่า 3 ตัว
(1.2) ใช้เก้าอีต้ งั ้ แต่ 3 – 5 ตัว
(1.3) ใช้เก้าอีม้ ากกว่า 5 ตัวขึน้ ไป
2. สุภาพสตรี
(2.1) ใช้เก้าอีต้ ่ากว่า 3 ตัว
(2.2) ใช้เก้าอีต้ งั ้ แต่ 3 – 5 ตัว
(2.3) ใช้เก้าอีม้ ากกว่า 5 ตัวขึน้ ไป
ข. ห้องปรับอากาศ
1. สุภาพบุรษุ
(1.1) ใช้เก้าอีต้ ่ากว่า 3 ตัว
(1.2) ใช้เก้าอีต้ งั ้ แต่ 3 – 5 ตัว
(1.3) ใช้เก้าอีม้ ากกว่า 5 ตัวขึน้ ไป
2. สุภาพสตรี
(2.1) ใช้เก้าอีต้ ่ากว่า 3 ตัว

(2.2) ใช้เก้าอีต้ งั ้ แต่ 3 – 5 ตัว
(2.3) ใช้เก้าอีม้ ากกว่า 5 ตัวขึน้ ไป

82.

การประกอบกิจการสถานทีอ่ อกกาลังกาย
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 50 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 50 – 100 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 100 ตารางเมตรขึน้ ไป

ลาดับที่

ประเภทการค้า

83.

การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 50 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 50 – 100 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 100 ตารางเมตรขึน้ ไป

84.

การประกอบกิจการสวนสนุ ก โบว์ลงิ่ หรือตูเ้ กม

85.

การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์

86.

การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

87.

การประกอบกิจการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือสิง่ แวดล้อม
การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

88.
การประกอบกิจการให้บริการเลีย้ งและดูแลเด็กทีบ่ า้ นของผูร้ บั บริการ
89.
การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูส้ งู อายุทบ่ี า้ นของผูร้ บั บริการ
90.
การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลีย้ งหรือรับฝากสัตว์ชวคราว
ั่
91.

92.

การปั น่ ด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครือ่ งจักร หรือทอผ้าด้วยกีก่ ระตุก
ก. การปั น่ ด้าย การกรอด้ายด้วยกีก่ ระตุก ไม่เกิน 10 กี่
ข. การปั น่ ด้าย การกรอด้ายด้วยกีก่ ระตุก มากกว่า 10 กีข่ น้ึ ไป
การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์

93.

การปั น่ ฝ้ าย นุ่น ใยสังเคราะห์ดว้ ยเครือ่ งจักร

94.

การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิง่ ทออื่นๆ ด้วยเครือ่ งจักร
ก. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 2 แรงม้า
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 2 – 5 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร มากกว่า 5 แรงม้าขึน้ ไป

95.

ลาดับที่
ประเภทการค้า
96. การเย็บ ปั กผ้า หรือสิง่ ทออื่นๆ ด้วยเครือ่ งจักร
ก. โดยใช้เครือ่ งจักรไม่เกิน 10 เครือ่ ง
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร 11 – 20 เครือ่ ง
ค. โดยใช้เครือ่ งจักรมากกว่า 20 เครือ่ งขึน้ ไป
97.

การพิมพ์ผา้ และสิง่ ทออื่นๆ

98.

การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครือ่ งจักร
ก. ใช้เครือ่ งซักผ้าหรือเครือ่ งจักร 1 เครือ่ ง
ข. ใช้เครือ่ งซักผ้าหรือเครือ่ งจักรตัง้ แต่ 2 – 5 เครือ่ ง
ค. ใช้เครือ่ งซักผ้าหรือเครือ่ งจักรมากกว่า 5 เครือ่ งขึน้ ไป

99.

การย้อม ฟอก กัดสีผา้ หรือสิง่ ทออื่นๆ

100.

101.

การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดนิ เผา
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครือ่ งจักร
ก. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 5 - 10 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร มากกว่า 10 แรงม้าขึน้ ไป

102.

103.

104.

การผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทัง้ การขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครือ่ งจักร
ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั อนุญาตในข้อ 101
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
ก. ใช้เครือ่ งจักร 1 เครือ่ ง
ข. ใช้เครือ่ งจักรตัง้ แต่ 2-5 เครือ่ ง
ค. ใช้เครือ่ งมากกว่า 5 เครือ่ งขึน้ ไป

ลาดับที่

ประเภทการค้า

105.

การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หนิ เป็ นสิง่ ของ เครือ่ งใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ก. ใช้เครือ่ งจักร 1 เครือ่ ง
ข. ใช้เครือ่ งจักรตัง้ แต่ 2-5 เครือ่ ง
ค. ใช้เครือ่ งมากกว่า 5 เครือ่ งขึน้ ไป

106.

การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน

107.

การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีม่ แี ร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบหรือส่วนผสม

108.

การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

109.

การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย

110.

การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

111.

การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพืน้ ผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่นื ใด
ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตในข้อ 52

112.

การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาละลาย

113.

114.

115.

การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การผลิต สะสม กลัน่ หรือขนส่งปิ โตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

ลาดับที่
ประเภทการค้า
116. การพ่นสี ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตในข้อ 54
117.

อัตราค่าธรรมเนี ยม
บาท
สตางค์
2,400

การผลิตสิง่ ของเครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์ดว้ ยยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร ต่ากว่า 2 แรงม้า
ค. โดยใช้เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ 2 แรงม้าขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

118.

การโม่ สะสม หรือบดชัน

1,200

119.

การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร

1,200

ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
120.

121.

122.

123.

ลาดับที่
124.

125.

การผลิต ล้างฟิ ลม์ รูปถ่ายหรือฟิ ลม์ ภาพยนตร์
1. การผลิตฟิ ลม์ ถ่ายรูปหรือฟิ ลม์ ภาพยนตร์
2. การล้างฟิ ลม์ ถ่ายรูปหรือฟิ ลม์ ภาพยนตร์
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

1,800
2,400

2,400
800
1,000
1,200

การเคลือบ ชุบวัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 5 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 5 - 10 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 10 ตารางเมตรขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุคล้ายคลึง
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 5 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 5 - 10 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 10 ตารางเมตรขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

ประเภทการค้า

อัตราค่าธรรมเนี ยม
บาท
สตางค์

การผลิตน้ าแข็งแห้ง
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง
หรือสารเคมีอนั เป็ นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร

1,200

ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

1,800
2,400

126.

การผลิตเชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา

2,400

127.

การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพชื หรือพาหะนะนาโรค
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

การพิมพ์หนังสือหรือสิง่ พิมพ์อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันด้วยเครือ่ งจักร
ก. ใช้เครือ่ งจักรต่ ากว่า 2 เครือ่ ง
ข. ใช้เครือ่ งจักรตัง้ แต่ 2-5 เครือ่ ง
ค. ใช้เครือ่ งมากกว่า 5 เครือ่ งขึน้ ไป

1,200
1,800
2,400

การผลิต ซ่อมเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งไฟฟ้ า
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ า
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

850
1,000
1,200

128.

129.

130.

ลาดับที่
131.

132.

ประเภทการค้า
การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร

อัตราค่าธรรมเนี ยม
บาท
สตางค์
1,200
1,800
2,400

ก. ใช้เครือ่ งถ่าย เครือ่ งพิมพ์แบบ เครือ่ งพิมพ์เขียว 1 เครือ่ ง
ข. ใช้เครือ่ งถ่าย เครือ่ งพิมพ์แบบ เครือ่ งพิมพ์เขียว ตัง้ แต่ 2 - 5 เครือ่ ง
ค. ใช้เครือ่ งถ่าย เครือ่ งพิมพ์แบบ เครือ่ งพิมพ์เขียว มากว่า 5 เครือ่ งขึน้ ไป

133.

การสะสมวัตถุหรือสิง่ ของทีช่ ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
ก. ใช้พน้ื ที่ ต่ากว่า 20 ตารางเมตร
ข. ใช้พน้ื ที่ ตัง้ แต่ 20 – 50 ตารางเมตร
ค. ใช้พน้ื ที่ มากกว่า 50 ตารางเมตรขึน้ ไป

600
800
1,200

1,200
1,800
2,400

การประกอบกิจการโกดังสินค้า
134.
135.

2,400
การล้างขวด
ภาชนะหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่

1,200

การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธอี ่นื ใดลงบนวัตถุทม่ี ใิ ช่สงิ่ ทอ
136.

1,200
การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

137.
138.

1,200
การบรรจุหบี ห่อสินค้าโดยใช้เครือ่ งจักร
ก. ใช้เครือ่ งจักรต่ ากว่า 5 แรงม้า
ข. ใช้เครือ่ งจักรตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึน้ ไป

800
1,200

การให้บริการควบคุมป้ องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
139.

1,000
การผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง

140.

1,800
การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

141.

2,400

