บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติตาบลหินดาด
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.256๒
....................................................

หลักการ
ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินดาดให๎เหมาะสมกับเหตุการณ๑ปัจจุบัน จึงมีการแก๎ไข
เทศบัญญัติเดิม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓
เหตุผล
เพือ่ เป็นการควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายตํอสุขภาพ ตามมาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 33
แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งให๎อํานาจแกํเทศบาลตราเทศบัญญัติตลอดจนหลักเกณฑ๑
วิธีการและเงื่อนไข บังคับใช๎ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ ประกอบกับในปัจจุบันนี้ กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือ
กรรมวิธีการผลิต นับแตํจะกํอให๎เกิดปัญหาทางสาธารณสุขเชํน มลพิษอากาศ ทางน้ํา ทางดิน ทางเสียงแสง
ความร๎อนความสั่นสะเทือน รังสี ฝุุนละอองเขมํา เถ๎าโรคอุจจาระรํวงอยํางแรง บิด ไทฟอยด๑ หนอนพยาธิ โรค
ระบบทางเดินหายใจและอื่นๆ ตลอดจนปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมได๎แกํ ความสกปรก มีสภาพนํารังเกียจ ทําให๎
แหลํงน้ําเนําเสียมีกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางสังคม ดังนั้น เพื่อเป็นการปูองกันปัญหา
ดังกลําว เทศบาลตําบล หินดาด จึงมีความจําเป็นที่จะต๎องตราเทศบัญญัติขึ้นมา เพื่อคุ๎มครองสุขภาพของ
ประชาชนและรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎อยูํในสภาวะที่เหมาะแกํการดํารงชีวิต

เทศบัญญัติตาบลหินดาด
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.256๒
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินดาด วําด๎วยกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที1่ 3)
พ.ศ.2552 และ มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหํง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร
ไทยพ.ศ. 2560 บัญญัติให๎กระทําได๎โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหํงกฎหมาย เทศบาลตําบลหินดาด โดย
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและโดยอนุมัติจากผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงออกเทศบัญญัติไว๎
ดังตํอไปนี้
ข้อ 1เทศบัญญัตินี้ ให๎เรียกวํา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินดาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.256๒
ข้อ 2เทศบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับในเขตเทศบาลตําบลหินดาด ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศ โดยเปิดเผย
ณ ที่สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด ไปแล๎ว 7 วัน
ข้อ 3ให๎ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินดาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
พ.ศ. 25๔3
ข้อ 4บรรดาเทศบัญญัติ ข๎อบัญญัติ ระเบียบและ คําสั่งอื่นใด ในสํวนที่ได๎ตราไว๎แล๎วในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย๎งกับเทศบัญญัตินี้ ให๎ใช๎เทศบัญญัตินี้แทน
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 5ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความวํา นายกเทศมนตรีตําบลหินดาด
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ”หมายความวําเจ๎าพนักงานซึ่งได๎รับแตํงตั้งให๎ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ”หมายความวํา ข๎าราชการหรือพนักงาน
ท๎องถิ่น ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นเพื่อให๎ปฏิบัติการตามมาตรา 44 แหํงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
“การค้า ”หมายความวําการประกอบธุรกิจ การพาณิชย๑ การอุตสาหกรรม การเกษตรการ
ผลิต หรือให๎บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน๑อันมีมูลคํา
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ "หมายความวําการประกอบกิจการที่ให๎การดูแลและสร๎างสุขภาพ
โดยบริการหลักที่จัดไว๎ประกอบด๎วย การนวดเพื่อสุขภาพ การใช๎น้ําเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริม
ประกอบด๎วย เชํน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร
โยคะและการทําสมาธิ การใช๎สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทย๑ทางเลือกอื่นๆหรือไมํก็ได๎
โดยทั้งนี้บริการที่จัดไว๎จะต๎องไมํขัดตํอกฎหมายวําด๎วยการประกอบโรคศิลป์และกฎหมายวําด๎วยวิชาชีพทาง
การแพทย๑และต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด

-๒“สถานประกอบกิจการ” หมายความวํา สถานที่ที่ใช๎ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ตํอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
“ผู้ดาเนินกิจการ” หมายความวํา ผู๎เป็นเจ๎าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่รับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน”หมายความวํา ผู๎ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง”หมายความวํา สภาวะของเสียงอันเกิดจาก การประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน ”หมายความวํา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ “หมายความวํา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้า ”หมายความวํา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
ข้อ 6ให๎กิจการประเภทตํางๆดังตํอไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ และต๎องมีการควบคุม
ภายในเทศบาลตําบลหินดาด คือ
1.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(1) การเลี้ยงสัตว๑บก สัตว๑ปีก สัตว๑น้ํา สัตว๑เลื้อยคลานหรือแมลง
(2) การเลี้ยงสัตว๑เพื่อรีดเอานม
(3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว๑ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อให๎ประชาชนเข๎าชมหรือเพื่อประโยชน๑ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการ
เรียกเก็บคําดู หรือคําบริการไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อมหรือไมํก็ตาม
2.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆําสัตว๑ ยกเว๎น ในสถานที่จําหนํายอาหาร การเรํขาย การขายในตลาด และ
การฆํา เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(2) การฟอกหนังสัตว๑ ขนสัตว๑ การสะสมหนังสัตว๑ ขนสัตว๑ที่ยังมิได๎ฟอก
(3) การสะสมเขาสัตว๑ กระดูกสัตว๑ที่ยังมิได๎แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนังสัตว๑เอ็นสัตว๑ ไขสัตว๑
(5) การต๎ม การตาก การเผา เปลือกหอยเปลือกปู เปลือกกุ๎ง ยกเว๎น ในสถานที่
จําหนํายอาหาร การเรํขาย และการขายในตลาดสด
(6) การประดิษฐ๑เครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว๑ เขาสัตว๑
หนังสัตว๑ ขนสัตว๑ หรือสํวนอื่น ๆ ของสัตว๑
(7) การผลิต การโมํ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา
อื่นใดตํอสัตว๑หรือพืช หรือสํวนหนึ่งสํวนใดของสัตว๑หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว๑
(8) การสะสมหรือการล๎างครั่ง

-๓3.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
(1) การผลิตเนย เนยเทียม
(2) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต๎าเจี้ยว
ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว๎น การผลติเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร๎า ปลาเจํา กุ๎งเจํา ยกเว๎น การผลิต เพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(4) การตากเนื้อสัตว๑ การผลิตเนื้อสัตว๑เค็ม การเคี่ยวมันกุ๎ง ยกเว๎นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(5) การนึ่ง การต๎ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว๑ พืช
ยกเว๎น ในสถานที่จําหนํายอาหาร การเรํขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(6) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส๎กรอก หมูตั้ง ยกเว๎น ในสถานที่
จําหนํายอาหาร การเรํขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(7) การผลิตเส๎นหมี่ ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว เต๎าฮวย เต๎าหู๎ วุ๎นเส๎น เกี้ยมอี๋
(8) การผลิตแบะแซ
(9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(10) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห๎ง จันทร๑อับ ขนมเปี๊ยะ
(11) การแกะ การล๎างสัตว๑น้ํา ที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของกิจการห๎องเย็น ยกเว๎น การผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(12) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตําง ๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว๎น การผลิตเพื่อ บริโภคในครัวเรือน
(13) การผลิต การแบํงบรรจุน้ําตาล
(14) การผลิต ผลิตภัณฑ๑จากน้ํานมวัว
(15) การผลิต การแบํงบรรจุเอทธิลแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑ น้ําส๎มสายชู
(16) การคั่วกาแฟ
(17) การผลิตลูกชิ้นด๎วยเครื่องจักร
(18) การผลิตผงชูรส
(19) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม๎ หรือพืชอยํางอื่น ยกเว๎น การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(21) การผลิต การบรรจุใบชาแห๎ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(22) การผลิตไอศกรีม ยกเว๎น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ ที่คล๎ายคลึงกัน
(24) การประกอบกิจการห๎องเย็น แชํเข็งอาหาร
(25) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว๎น การผลิตเพื่อใช๎ในสถานที่จําหนํายอาหารและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน

-๔(26) การเก็บ การถนอมอาหารด๎วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแตํ 5 แรงม๎า ขึ้นไป
4.กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
(1) การผลิต การโมํ การบด การผสม การบรรจุยาด๎วยเครื่องจักร
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ๎าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตําง ๆ
(3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ๑จากสําลี
(4) การผลิตผ๎าพันแผล ผ๎าปิดแผล ผ๎าอนามัย ผ๎าอ๎อมสําเร็จรูป
(5) การผลิตสบูํ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ๑ชําระล๎างตําง ๆ
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(2) การล๎าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(3) การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู หรือแปูงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ด๎วยเครื่องจักร
(4) การสีข๎าวด๎วยเครื่องจักร
(5) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข๎าวด๎วยเครื่องจักร
(7) การผลิต การสะสมปุ๋ย หรือแบํงบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
(8) การผลิตใยมะพร๎าวหรือวัตถุคล๎ายคลึงด๎วยเครื่องจักร
(9) การตาก การสะสม หรือการขนถํายมันสําปะหลัง ข๎าวเปลือก อ๎อย ข๎าวโพด
6.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ๑หรือเครื่องใช๎ตํางๆ
(2) การหลอม การหลํอ การถลุง แรํหรือโลหะทุกชนิด ยกเว๎นกิจการใน(1)
(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด๎วยเครื่องจักรหรือก๏าซ หรือไฟฟูา ยกเว๎น กิจการใน (1)
(4) การเคลือบ การชุบโลหะด๎วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว๎น กิจการใน(1)
(5) การขัด การล๎างโลหะด๎วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว๎น กิจการใน(1)
(6) การทําเหมืองแรํ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล๎างแรํ
7.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(1) การตํอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพํนสี การพํนสารกันสนิมยานยนต๑
(2) การตั้งศูนย๑ถํวงล๎อ การซํอม การปรับแตํง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ๑ที่เป็น
สํวนประกอบของ ยานยนต๑เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว๎บริการ
หรือจําหนํายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซํอม หรือปรับปรุง ยานยนต๑ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกลดังกลําวด๎วย
(4) การล๎าง การอัดฉีดยานยนต๑

-๕(5) การผลิต การซํอม การอัดแบตเตอรี่
(6) การจําหนําย ซํอม ปะ เชื่อมยางยานยนต๑ หรือตั้งศูนย๑ถํวงล๎อ
(7) การอัด ประกอบผ๎าเบรคผ๎าคลัช
(8) การสะสม การซํอมเครื่องกล เครื่องจักรเกําหรืออุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของ
ยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกํา
8.กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(1) การผลิตไม๎ขีดไฟ
(2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัด
ไม๎ด๎วยเครื่องจักร
(3) การประดิษฐ๑ไม๎ หวาย เป็นสิ่งของด๎วยเครื่องจักร หรือการพํน การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแตํงสําเร็จผลิตภัณฑ๑จากไม๎หรือหวาย
(4) การอบไม๎
(5) การผลิตธูปด๎วยเครื่องจักร
(6) การประดิษฐ๑สิ่งของ เครื่องใช๎ เครื่องเขียนด๎วยกระดาษ
(7) การผลิตกระดาษตําง ๆ
(8) การเผาถําน หรือการสะสมถําน
9.กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพเว๎นแตํเป็นการให๎บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบอบนวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาต
ใน
9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว๎นแตํเป็นการ
ให๎บริการ ที่ได๎รับอนุญาตใน
9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วย
สถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชํโรงแรมที่จัดไว๎เพื่อให๎บริการพัก
ชั่วคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคําตอบแทน หรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดให๎เชําห๎องเชําหรือห๎องแบํงเชําหรือกิจการ
อื่นในทํานองเดียวกัน
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดให๎มีมหรสพ การแสดงดนตรีเต๎นรํารําวงรองเง็งดิสโกเทกคาราโอเกะหรือ
ตู๎เพลง หรือการแสดงอื่นๆในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระวํายน้ําหรือกิจการอื่นๆในทํานองเดียวกันเว๎นแตํเป็น
การให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตใน ๙
(๑)

-๖(10) การประกอบกิจการการเลํนสเกตหรือโรลเลอร๑เบลด หรือการเลํนอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
(๑1) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตํงผมเว๎นแตํกิจการที่อยูํในบังคับตาม
กฎหมายวําด๎วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑2) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑3) การประกอบกิจการให๎บริการควบคุมน้ําหนัก
(๑4) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว๑ลิ่ง หรือตู๎เกม
(๑5) การประกอบกิจการให๎บริการคอมพิวเตอร๑
(๑6) การประกอบกิจการสนามกอล๑ฟ หรือสนามฝึกซ๎อมกอล๑ฟ
(๑7) การประกอบกิจการห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร๑หรือสิ่งแวดล๎อม
(๑8) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย
(19) การประกอบกิจการให๎บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ๎านของผู๎รับบริการ
(20) การประกอบกิจการให๎บริการดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎านของผู๎รับบริการ
(21) การประกอบกิจการให๎บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว๑ชั่วคราว
10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด๎าย การกรอด๎าน การทอผ๎าด๎วยเครื่องจักร หรือการทอผ๎าด๎วยกี่กระตุก
ตั้งแตํ 5 กี่ขึ้นไป
(2) การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุํน
(3) การปั่นฝูายหรือนุํนด๎วยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด๎วยเครื่องจักร
(5) การเย็บผ๎าด๎วยเครื่องจักรตั้งแตํ 5 เครื่องขึ้นไป
(6) การพิมพ๑ผ๎า หรือการพิมพ๑บนสิ่งทออื่น ๆ
(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจักร
(8) การย๎อม การกัดสีผ๎าหรือสิ่งทออื่น ๆ
11.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ๑ดินเผา
(2) การระเบิด การโมํ การปุนหินด๎วยเครื่องจักร
(3) การผลิตเครื่องใช๎ด๎วยซีเมนต๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(4) การสะสม การผสมซีเมนต๑ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(5) การเจียรไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ๑หินเป็นสิ่งของตําง ๆ
(7) การผลิตชอล๑ค ปูนปาสเตอร๑ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(8) การผลิต ผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ที่มีแรํใยหินเป็นสํวนประกอบหรือสํวนผสม เชํน ผ๎า
เบรคผ๎าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูาเพดาน ทํอน้ํา เป็นต๎น
(9) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ๑แก๎ว

-๗(10) การผลิตกระดาษทราย
(11) การผลิตใยแก๎วหรือผลิตภัณฑ๑จากใยแก๎ว
(12) การล๎าง การขัดด๎วยการพํนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก๎ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน
6 (5)
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(1) การผลิต บรรจุ การสะสม การขนสํงกรด ดําง สารออกซิไดส๑ หรือสารตัวทําละลาย
(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสํงก๏าซ
(3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสํงน้ํามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ๑
ปิโตรเลียมตําง ๆ
(4) การผลิต การสะสม การขนสํงถํานหิน ถํานโค๎ก
(5) การพํนสี ยกเว๎นกิจการในข๎อ 7 (1)
(6) การประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑
ไลท๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(7) การโมํ การบดชัน
(8) การผลิต สีหรือน้ํามันผสมสี
(9) การผลิต การล๎างฟิล๑มรูปถําย หรือฟิล๑มภาพยนต๑
(10) การเคลือบ การชุบ วัตถุด๎วยพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(13) การผลิตน้ําแข็งแห๎ง
(14) การผลิต การสะสม การขนสํงดอกไม๎เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นสํวนประกอบใน
การผลิตดอกไม๎เพลิง
(15) การผลิตแชลแลค หรือสารเคลือบเงา
(16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสํง สารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
(17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
13.กิจการอื่น ๆ
(1) การพิมพ๑หนังสือหรือสิ่งพิมพ๑อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด๎วยเครื่องจักร
(2) การผลิต การซํอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส๑ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑
อุปกรณ๑ไฟฟูา
(3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(4) การพิมพ๑แบบ พิมพ๑เขียว หรือการถํายเอกสาร
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช๎แล๎ว หรือเหลือใช๎
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค๎า
(7) การล๎างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎แล๎ว
(8) การพิมพ๑ เขียน พํนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชํสิ่งทอ
(9) การกํอสร๎าง

-๘(10) กิจการทําเทียบเรือประมงสะพานปลา หรือแพปลา
(๑1) การบรรจุหีบหํอสินค๎าโดยใช๎เครื่องจักร
(12) การให๎บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว๑พาหะนําโรค
(13) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ๑จากยาง
(14) การผลิต สะสม หรือขนสํงไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ 7 สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูํในเขตที่กฎหมายวําด๎วยการผังเมืองหรือกฎหมายวําด๎วยการ
ควบคุมอาคารมีผลใช๎บังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เข๎าขํายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการ
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎องแล๎วแตํกรณี
ข้อ 8ผู๎ดําเนินกิจการตาม ข๎อ 6 ทั้งเป็นการค๎าและไมํเป็นการค๎า ต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ และ
เงื่อนไขทั่วไป เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช๎ดําเนินการ ตามที่กําหนดในหมวด2 หมวด 3
หมวด 4 ดังตํอไปนี้
หมวด 2
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการต๎องตั้งอยูํหํางจากชุมชน วัด ศาสนา โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวําด๎วยโรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งนี้ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมํเข๎าขํายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต๎องมีสถานที่ตั้งตามที่
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ๎าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะและ
ประเภทของการประกอบกิจการซึ่งอาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกํอเหตุรําคาญ
ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ดังตํอไปนี้
(1) ต๎องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได๎
ตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎องทั้งนี้ต๎องไมํมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวํางเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต๎องมีไฟสํองสวํางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข๎อง
(2) ต๎องจัดให๎มีระบบการจัดแสงสวํางและการระบายอากาศให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
(3) ต๎องมีห๎องน้ําและห๎องส๎วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวําด๎วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให๎อยูํในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน
(4) สถานที่นั้นต๎องตั้งอยูํในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได๎อยํางเหมาะสมตาม
คําแนะนําของสาธารณสุข
(5) ต๎องจัดทํารางระบายน้ําหรือบํอรับน้ําโสโครกด๎วยวัตถุถาวรเรียบไมํซึมไมํรั่วระบายน้ําได๎สะดวก
(6) การระบายน้ําต๎องไมํให๎เป็นที่เดือดร๎อนแกํผู๎ใช๎น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยูํอาศัย
ใกล๎เคียง
(7) จัดให๎มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข

-๙(8) เมื่อเจ๎าพนักงานสาธารณสุขเห็นวําสถานที่ใดสมควรจะต๎องทําพื้นด๎วยวัตถุถาวรเพื่อ
ปูองกันมิให๎น้ําซึมรั่วไหลหรือขังอยูํได๎หรือเห็นวําควรมีบํอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครกไขมันให๎
ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาลหรือต๎องมีเครื่องระบายน้ําเครื่องปูองกันกลิ่นไอเสียความสะเทือนฝุุนละอองเขมํา
เถ๎าหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นเหตุรําคาญแกํผู๎ที่อยูํข๎างเคียงข๎อกําหนดดังกลําวผู๎ขอรับใบอนุญาตต๎องปฏิบัติให๎
เป็นไปตามคําแนะนําของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข
(9) ต๎องจัดให๎มีน้ําสะอาดเพียงพอแกํกิจการนั้นๆ
(10) ต๎องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพียงพอ
(11) ต๎องจัดให๎มีส๎วมอันได๎สุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูํในสถานที่นั้น
และต๎องตั้งอยูํในทําเลที่เหมาะสมรวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด๎วยวิธีที่ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาลตามคําแนะนํา
ของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข
(๑2) สถานที่เลี้ยงสัตว๑ที่ขังและปลํอยสัตว๑กว๎างขวางเพียงพอและต๎องจัดให๎ได๎สุขลักษณะ
(๑3) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค๎าต๎องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค๎าตามที่เจ๎า
พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑4) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด๎วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ๎าพนักงานสาธารณสุขและ
คําสั่งเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นรวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติ และกฎหมายอื่น
ข้อ 11 สถานประกอบกิจการที่มีคนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอัน
อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพต๎องจัดให๎มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล๎างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
ข้อ 12
สถานประกอบกิจการต๎องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล
ฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูํเสมอ
(2) ในกรณีที่มีการกําจัดเองต๎องได๎รับความเห็นชอบจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นและต๎อง
ดําเนินการให๎ถูกต๎องตามข๎อบัญญัติวําด๎วยการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
(3) ในกรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ
หรือมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ต๎องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
ข้อ 13สถานประกอบกิจการต๎องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว๑ที่เป็นพาหะของโรคติดตํอให๎
ถูกต๎องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม
ข้อ 14 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห๎องครัวที่จัดไว๎สําหรับประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การสะสมอาหาร สําหรับคนงาน หรือผู๎มาใช๎บริการต๎องมีการดําเนินการให๎ถูกต๎องตามเทศบัญญัติวํา
ด๎วยสถานที่จําหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร หรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย
ข้อ 15สถานประกอบกิจการต๎องจัดวางสิ่งของให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย ปลอดภัย เป็นสัดสํวนและ
ต๎อง รักษาความสะอาดอยูํเสมอ

-๑๐หมวด 3
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ 16
สถานประกอบกิจการต๎องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให๎เป็นไปตาม
กฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
ข้อ 17 สถานประกอบกิจการต๎องจัดให๎มีการปูองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม๎และเครื่องดับเพลิง เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ทั้งนี้จะต๎องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยําง
น๎อยหกเดือนตํอครั้งและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต๎นจากหนํวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ให๎แกํคนงานไมํน๎อยกวําร๎อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(2)กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต๎องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่
อาจกํอให๎เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได๎งํายไว๎โดยเฉพาะ ตามกฎหมายวําด๎วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข๎อง
หมวด 4
การควบคุมของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ 18 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกํอให๎เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช๎สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต๎อง
ดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให๎เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายตํอสุขภาพของคนงาน
และผู๎อยูํอาศัยบริเวณใกล๎เคียง
ข้อ 19เมื่อพ๎นกําหนดเก๎าสิบวันนับแตํวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช๎ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดประกอบกิจการ
ตามประเภทที่กําหนดไว๎ใน ข๎อ6 ในลักษณะเป็นการค๎า เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
ข้อ 20 ผู๎ใดประสงค๑จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกําหนดให๎เป็นกิจการที่ต๎องมีการ
ควบคุมตามข๎อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค๎า จะต๎องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว๎ในท๎ายเทศ
บัญญัตินี้ พร๎อมกับเอกสารและหลักฐานดังตํอไปนี้
(
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาทะเบียนบ๎าน
(3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
(
4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู๎แทนนิติบุคคล
(5) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจ๎าของกิจการไมํมายื่นขอรับใบอนุญาตด๎วยตนเอง
(
6) อื่นๆตามที่กําหนด
ข้อ 21 เมื่อได๎รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตํออายุใบอนุญาตให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจความ
ถูกต๎องและความสมบูรณ๑ของคําขอ ถ๎าปรากฏวําคําขอดังกลําวไมํถูกต๎องหรือไมํสมบูรณ๑ตามหลักเกณฑ๑วิธีการ

-๑๑หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว๎ในข๎อบัญญัตินี้ ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นรวบรวมความไมํถูกต๎องหรือความไมํสมบูรณ๑นั้น
ทั้งหมดและแจ๎งให๎ผู๎ขออนุญาตแก๎ไขให๎ถูกต๎องและสมบูรณ๑ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต๎องสํงคืน
คําขอแกํผู๎ขออนุญาต ก็ให๎สํงคืนคําขอพร๎อมทั้งแจ๎งความไมํถูกต๎องหรือความไมํสมบูรณ๑ให๎ทราบภายในสิบห๎า
วันนับแตํวันที่ได๎รับคําขอ
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ๎งคําสั่งไมํอนุญาตพร๎อมด๎วยเหตุผลให๎
ผู๎ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตํวันได๎รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต๎องหรือครบถ๎วนตามที่กําหนดใน
ข๎อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นไมํอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมํอาจมีคําสั่งไมํ
อนุญาตได๎ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให๎ขยายเวลาออกไปได๎อีกไมํเกินสองครั้งครั้งละไมํเกินสิบห๎าวันแตํ
ต๎องมีหนังสือแจ๎งการขยายระยะเวลาและเหตุจําเป็นแตํละครั้งให๎ผู๎ขออนุญาตทราบกํอนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ขยายเวลาไว๎แล๎วนั้น แล๎วแตํกรณี
ข้อ 22 ในการออกใบอนุญาตตามข๎อ 21 เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให๎ผู๎รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายตํอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว๎โดยทั่วไปในเทศ
บัญญัตินี้ก็ได๎
ใบอนุญาตตามข๎อ 21 ให๎ใช๎ได๎สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหํงเดียว
ข้อ 23 ผู๎ได๎รับอนุญาตต๎องมารับใบอนุญาตภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งการอนุญาต
จากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น หากไมํมารับภายในกําหนดเวลาดังกลําวโดยไมํมีเหตุอันสมควรให๎ถือวําสละสิทธิ์
ข้อ 24ใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ ให๎มีอายุหนึ่งปี นับแตํวันที่ออกใบอนุญาต และให๎ใช๎ได๎
เพียงในเขตเทศบาลตําบลหินดาด
การขอตํออายุใบอนุญาต จะต๎องยื่นคําขอกํอนใบอนุญาตสิ้นอายุภายในกําหนดสามสิบวัน
เมื่อได๎ยื่นคําขอพร๎อมกับเสียคําธรรมเนียมแล๎ว ให๎ประกอบกิจการตํอไปได๎จนกวําเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจะสั่งไมํ
ตํออายุใบอนุญาต
การขอตํออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให๎ตํออายุใบอนุญาตให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว๎ตามข๎อ 21 โดยอนุโลม
ข้อ 25 ผู๎ได๎รับใบอนุญาตต๎องเสียคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว๎ท๎ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับเป็นกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกํอนใบอนุญาตสิ้น
อายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอตํออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ๎ามิได๎เสียคําธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ให๎ชําระคําปรับเพิ่มขึ้นอีกร๎อยละยี่สิบของจํานวนคําธรรมเนียมที่ค๎างชําระเว๎นแตํที่ผู๎รับ
ใบอนุญาตจะได๎บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกํอนถึงกําหนดการเสียคําธรรมเนียมครั้งตํอไป
ในกรณีที่ผู๎มีหน๎าที่ที่ต๎องเสียคําธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค๎างชําระคําธรรมเนียมติดตํอกันเกิน
กวําสองครั้ง ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอํานาจสั่งให๎ผู๎นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว๎จนกวําจะได๎เสียคําธรรมเนียม
และคําปรับจนครบจํานวน
ข้อ 26 บรรดาคําธรรมเนียมและคําปรับตามเทศบัญญัตินี้ให๎เป็นรายได๎ของเทศบาลตําบลหินดาด
ข้อ 27 ผู๎ได๎รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต๎องแสดงใบอนุญาตไว๎โดยเปิดเผยและเห็นได๎งําย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

-๑๒ข้อ 28ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห๎าวัน นับแตํวันที่ได๎ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไว๎ท๎ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑วิธีการ
และเงื่อนไขดังตํอไปนี้
(1) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ให๎ผู๎ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ๎งความ
ตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่แหํงท๎องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นประกอบด๎วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให๎ผู๎ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทําที่เหลืออยูํ มาแสดงตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นประกอบด๎วย.
ข้อ 29 ในกรณีที่ปรากฏวําผู๎รับอนุญาตสําหรับกิจการใดตามเทศบัญญัตินี้ ไมํปฏิบัติหรือปฏิบัติไมํ
ถูกต๎องตามบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในใบอนุญาต ในเรื่องที่
กําหนดไว๎เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได๎รับใบอนุญาตนั้น เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช๎
ใบอนุญาตได๎ภายในเวลาที่เห็นสมควร แตํต๎องไมํเกินสิบห๎าวัน
ข้อ 30เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวําผู๎ขอรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตตั้งแตํสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต๎องถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตอีก
(2) ต๎องคําพิพากษาถึงที่สุดวําได๎กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(3) ไมํปฏิบัติหรือปฏิบัติไมํถูกต๎องตามบทแหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว๎ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว๎เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได๎รับอนุญาต และการไมํปฏิบัติหรือการปฏิบัติ
ไมํถูกต๎องนั้นกํอให๎เกิดอันตรายอยํางร๎ายแรงตํอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตํอสภาวะความเป็นอยูํ
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ 31คําสั่งพักการใช๎ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให๎ทําเป็นหนังสือแจ๎งให๎ผู๎รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมํพบผู๎รับใบอนุญาต หรือผู๎รับใบอนุญาตไมํยอมรับคําสั่งดังกลําวให๎สํงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย๑ตอบรับ หรือให๎ปิดคําสั่งนั้นไว๎ในที่เปิดเผยเห็นได๎งําย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผู๎รับ
ใบอนุญาต และให๎ถือวําผู๎รับใบอนุญาตนั้นได๎ทราบคําสั่งแล๎ว ตั้งแตํเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่งแล๎วแตํกรณี
ข้อ 32ผู๎ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมํได๎ จนกวําจะพ๎นกําหนดหนึ่งปีนับแตํวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 33 ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอํานาจแตํงตั้งข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นเพื่อให๎ปฏิบัติ
หน๎าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบลหินดาด ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได๎
ข้อ 34ผู๎ใดฝุาฝืนหรือไมํปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต๎องระวางโทษตามบทกําหนดโทษ แหํง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

-๑๓ข้อ 35ให๎นายเทศมนตรีตําบลหินดาด เป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให๎มีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
บทเฉพาะกาล
บรรดาใบอนุญาตการค๎าเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพที่ได๎ออกกํอนวันใช๎ เทศบัญญัติ
นี้ ให๎คงใช๎บังคับตํอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายกฤชพล แสงสุนานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย)
นายอาเภอห้วยแถลงปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
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ปรากฏตาม...................................................................................................................................................
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2.พร๎อมคําขอนี้ข๎าพเจ๎าได๎แนบเอกสารและหลักฐานตํางๆ มาด๎วยแล๎ว คือ
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สําเนาทะเบียนบ๎าน
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร หรือหนังสือให๎ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น
ใบมอบอํานาจ( กรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู๎มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่เทศบาลตําบลหินดาดประกาศกําหนด
(
1 )…………………………………………………………………………………………….
(
2 )……………………………………………………………………………………………
แผนผังที่ต้ งั สถานประกอบกิจการ โดยสังเขป

.

ขอรับรองวําข๎อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู๎ขอรับใบอนุญาต
(……………………………………..……...)

ความเห็นของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
เห็นสมควรไมํอนุญาตเพราะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………….……………..เจ๎าพนักงานสาธารณสุข
(……………………………………….….)
วันที.่ ..........................................................

คําสั่งของเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
อนุญาตให๎ประกอบกิจการได๎
ไมํอนุญาตให๎ประกอบกิจการ
ลงชื่อ……………………………………..เจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
(…………………………………....….)
วันที่...........................................................

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตํออายุใบอนุญาต ( สําหรับเจ๎าหน๎าที่ )
เลขที่ ..........................ได๎รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน...............................พ.ศ.....................................
ตรวจสอบแล๎ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมํครบคือ
1.................................................................................................
2................................................................................................
(ลงชื่อ)
(.......................................................)
ตําแหนํง............................................................
.....................................................................................................................................................................
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตํออายุใบอนุญาต ( สําหรับผู๎ขอรับใบอนุญาต)
เลขที่ ........................ได๎รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.....................................
ตรวจสอบแล๎ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมํครบคือ
1.................................................................................................
2................................................................................................
ดังนั้นกรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมํครบทั้งหมดมายื่นตํอเจ๎าพนักท๎องถิ่นภายใน......................วัน นับแตํ
วันนี้เป็นต๎นไป
(ลงชื่อ)
(......................................................)
ตําแหนํง..........................................................

(ครุฑ)
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ........................................................
เลํมที่………เลขที..................../..............................
(1)จ๎าพนักงานท๎องถิ่น อนุญาตให๎…………………………………………สัญชาติ……………………….....
ที่อยูํเลขที่……..หมูํท…ี่ ………ตรอก/ซอย……………ถนน……………………ตําบล…………………………….
อําเภอ………………จังหวัด…………โทรศัพท๑……………………..
ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................ประเภท……………………………………….
ตั้งอยูํเลขที่……………หมูํท…ี่ ……ตําบล……………อําเภอ...............จังหวัด.................โทรศัพท๑....................
คําธรรมเนียมปีละ... ………..บาท (.................................)ใบเสร็จรับเงินเลํม
ที…่ …..........เลขที…่ …ลงวันที่……เดือน………….พ.ศ………........
(2)ผู๎รับอนุญาตต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข๎อบัญญัติของท๎องถิ่น
(3) หากปรากฏภายหลังวําการประกอบกิจการที่ได๎รับอนุญาตนี้เป็นการขัดตํอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎องโดยมิ
อาจแก๎ไขได๎ เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นอาจพิจารณาให๎เพิกถอนการอนุญาตนี้ได๎
(4) ผู๎รับใบอนุญาตต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตํอไปนี้ คือ
4.1.......................................................................................................................
4.2.......................................................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให๎เมื่อวันที่………….เดือน…………….พ.ศ…………………
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นสุดเมื่อวันที่………….เดือน…………….พ.ศ…………………
(ลงชื่อ) ……………………………………………….
(……………………..…………………….….)
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่น

คาเตือน
(1) ผู๎รับใบอนุญาตต๎องแสดงใบอนุญาตนี้ไว๎โดยเปิดเผยและเห็นได๎งําย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไมํเกิน 500 บาท
(2) หากประสงค๑จะประกอบกิจการในปีตํอไปต๎องยื่นคําขอตํออายุใบอนุญาตกํอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
( มีด๎านหลัง)

วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ใบอนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ใบเสร็จรับเงิน
ที่สิ้นอายุ
วัน/เดือน/ปี
ใบอนุญาต เลํมที่ เลขที่

(ลงชื่อ)
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่น

เกณฑ๑การตรวจสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ๑ วิธีการ และมาตรการ
ในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.2545
******************************
1.ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………….
2.ที่ตั้ง เลขที…่ ………………ถนน………….…………………หมูํที่ ……..ตําบล…………………………...……..
อําเภอ………….จังหวัด……….. อยูํในผังเมืองรวมประเภท …………เป็นอาคารประเภท………………….….
3.ชื่อผู๎ประกอบการ……………………………………………………………………………………………………
4.ที่อยูํตั้งเลขที…่ …………ถนน………หมูํที่ ……..ตําบล……………อําเภอ…………….จังหวัด……………...…
5.ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ
หํางจากชุมชน ………………………………….เมตร ไมํอยูํติดชุมชน
หํางจากวัด …………………………………..เมตร ไมํอยูํติดวัด
หํางจากศาสนสถาน .…………………….……..เมตร ไมํอยูํติดศาสนสถาน
หํางจากโรงเรียน….……………………………..เมตร ไมํอยูํติดโรงเรียน
หํางจากโรงพยาบาล……………………………..เมตร ไมํอยูํติดกับโรงพยาบาล
หํางจากสถานที่อื่น ๆ ………………………………………………………………………………
6.อาคารได๎รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ได๎รับการพิจารณาอนุญาตแล๎ว ยังไมํได๎รับการอนุญาต
ประเภท
…………………..เลขที่ใบอนุญาต…………………………ลงวันที่ …………........................
หนํวยงานที่ออกใบอนุญาต……………………………………………………………………………...……………
7.บันไดหนีไฟ
มี
ไมํมี
อาคารที่ไมํต๎องมีทางหนีไฟ
8 .ปูายบอกทางฉุกเฉิน มี
ไมํมี
9.ไฟสํองสวํางทางออกฉุกเฉิน มี
ไมํมี
10.ระบบระบายอากาศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
มี
ไมํมี
11.ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม จํานวนห๎องน้ํา………………….จํานวนห๎องส๎วม…………………
เพียงพอ ไมํเพียงพอ
12.มีสารเคมี วัตถุอันตรายตํอสุขภาพ
มี
ไมํมี
13 การเก็บรวมรวมขยะ จํานวนภาชนะรองรับ……………………
เพียงพอ
ไมํเพียงพอ
14.มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย
มี ระบุ
ไมํมี
ชนิด…………………………………………………………………………………………………………………
การกําจัดโดยวิธี………………………………………………………………………………….…………………
15.การปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว๑เป็นโรคที่เป็นพาหะของโรค
มี ดําเนินการโดย .……………………………………………………………………………..
ไมํมี

16.สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห๎องครัวที่จัดไว๎สําหรับประกอบอาหาร การปรุงอาหาร
การสะสมอาหาร สําหรับคนงาน
มี ดําเนินการโดย………………………………………………………………………………
ไมํมี
17.สถานประกอบการมีการจัดวางสิ่งของ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
เป็นระเบียบ
ไมํเป็นระเบียบ
18.มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม๎และเครื่องมือดับเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
มี ชนิด………………………………………………………………………………………
ไมํมี
19.การปูองกันมิให๎เกิดมลพิษทางเสียง มี
ไมํมี
20. การปูองกันมิให๎เกิดมลพิษทางอากาศ มี
ไมํมี
21.ความเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ๎ามี)
………………………………………………………….....................................……………………………………………………....……...
……………………………………………………….....................................………………………………………………………..…..…...
ลงชื่อ

……………………………………………………..เจ๎าของสถานประกอบการ
(…………………………………………………..)
วันที่.........................................................
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู๎ตรวจ
(…………………………………………………..)
วันที่.........................................................
ลงชื่อ

…………………………………………………....ผู๎ตรวจ
(………………………………………………….)
วันที่.........................................................
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู๎ตรวจ
(…………………………………………………..)
วันที่.........................................................
ลงชื่อ

…………………………………………………...ผู๎ตรวจ
(………………………………………………….)
วันที่.........................................................
ลงชื่อ …………………………………………………...ผู๎ตรวจ
(………………………………………………….)
วันที่........................................................

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ท้ายเทศบัญญัติตาบลป่าบง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560

รายการ

ค่าธรรมเนียม/
ปีละ/ฉบับละ
(บาท)

1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(1) การเลี้ยงสัตว๑ สัตว๑ปีก สัตว๑น้ํา สัตว๑เลื้อยคลาน

กิจการละ

1,000

1. การเลี้ยงม๎า โค กระบือ กวาง และสุกร (ฟาร๑มที่เลี้ยงเกิน 30 ตัวขึ้นไปเสีย 2,000.-/ปี)ตัวละ

50

2. การเลี้ยงแพะ แกะตัวละ

50

3. การเลี้ยงสุนัข แมวตัวละ

50

4. การเลี้ยงหําน เป็ด ไกํ นก (โรงเรือนขนาดเกิน 3x20 เมตร เสีย 500.-บาท/ปี)ตัวละ

2

5. สัตว๑อื่น ๆ หรือแมลงกิจการละ
(2) การเลี้ยงสัตว๑เพื่อรีดเอานม ตัวละ
(3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว๑ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให๎ประชาชนเข๎าชม
หรือเพื่อประโยชน๑ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคําดูหรือคําบริการไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อมหรือไมํก็ตาม

500
30
2,000

2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆําสัตว๑ ยกเว๎นในสถานที่จําหนํายอาหาร การเรํขาย การขายในตลาดและการฆําเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
1. โดยใช๎เครื่องจักร

5,000

2. โดยไมํใช๎เครื่องจักร

1,000

(2) การฟอกหนังสัตว๑ ขนสัตว๑ การสะสมหนังสัตว๑ ขนสัตว๑ที่ยังมิได๎ฟอก

2,000

(3) การสะสมเขาสัตว๑ กระดูกสัตว๑ที่ยังมิได๎แปรรูป

2,000

(4) การเคี่ยวหนังสัตว๑เอ็นสัตว๑ ไขสัตว๑
(5) การต๎ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลืองกุ๎ง ยกเว๎น ในสถานที่จําหนํายอาหาร การเรํขาย
และการขายในตลาด
(6) การประดิษฐ๑เครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว๑ เขาสัตว๑หนังสัตว๑ ขนสัตว๑
หรือสํวนอื่น ๆ ของสัตว๑

2,000
2,000

1. โดยใช๎เครื่องจักร
1.1 เครื่องจักร ไมํเกิน 20 แรงม๎า

2,000

1.2 เครื่องจักร เกิน 20 แรงม๎าขึ้นไป

3,000

2. ไมํใช๎เครื่องจักร
(7) การผลิต การโมํ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่นใดตํอสัตว๑หรือพืช
หรือสํวนหนึ่งสํวนใดของสัตว๑หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว๑

1,000

1. เนื้อที่ประกอบการเกินกวํา 200 ตารางเมตร

2,000

2. เนื้อที่ตั้งแตํ 100-200 ตารางเมตร

1,000

3. เนื้อที่ต่ํากวํา 100 ตารางเมตร

500

(8) การสะสมหรือการล๎างครั่ง

2,000

3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
(1) การผลิตเนย เนยเทียม
(2) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต๎าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดองหรือซอสปรุงรสอื่นๆ
ยกเว๎น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

2,000

1. การทําและสะสม

2,000

2. การสะสม

300

(3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร๎า ปลาเจํา กุ๎งเจํา ยกเว๎น การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
1. การทํา หมัก สะสม

2,000

2. การสะสม

1,000

(4) การตากเนื้อสัตว๑ การผลิตเนื้อสัตว๑เค็ม การเคี่ยวมันกุ๎ง ยกเว๎น การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(5) การนึ่ง การต๎ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร จากสัตว๑ พืช ยกเว๎นในสถานที่จําหนํายอาหาร
การเรํขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(6) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง แหนม หมูยอ ไส๎กรอก หมูตั้ง ยกเว๎นในสถานที่จําหนํายอาหาร การเรํขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

1,000
500

1. ไมํใช๎เครื่องจักร

300

2. ใช๎เครื่องจักร

500

(7) การผลิตเส๎นหมี่ ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว เต๎าฮวย เต๎าหู๎ วุ๎นเส๎น เกี้ยมอี๋
1. เส๎นหมี่ ก๐วยเตี๋ยว วุ๎นเส๎น

500

2. ขนมจีน

500

3. เต๎าหู๎

500

4. เกี้ยมอี๋

300

(8) การผลิตแบะแซ

2,000

(9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
1. โดยใช๎เครื่องจักร

3,000

2. โดยไมํใช๎เครื่องจักร

1,500

(10) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห๎ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ หรือขนมอื่น ทํานองเดียวกัน
1. โดยใช๎เครื่องจักร

2,000

2. โดยไมํใช๎เครื่องจักร

500

(11) การแกะ การล๎างสัตว๑น้ํา ที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของกิจการห๎องเย็น ยกเว๎น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(12) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตําง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๕๐๐

1. โดยใช๎เครื่องจักร

2,000

2. โดยไมํใช๎เครื่องจักร

1,000

(13) การผลิต การแบํงบรรจุน้ําตาล (โดยใช๎เครื่องจักร)

2,000

(14) การผลิต ผลิตภัณฑ๑จากน้ํานมวัว

2,000

(15) การผลิต การแบํงบรรจุเอทธิลแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑ น้ําส๎มสายชู
1. เอทธิลแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑

8,000

2. น้ําส๎มสายชู

1,000

(16) การคั่วกาแฟ

1,500

(17) การผลิตลูกชิ้น
1. ใช๎เครื่องจักรเกิน 5 แรงม๎า

2,000

2. ใช๎เครื่องจักรไมํเกิน 5 แรงม๎า

1,000

3. ไมํใช๎เครื่องจักร

500

(18) การผลิตผงชูรส

5,000

(19) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
1. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ไมํเกิน 100 ตารางเมตร

1,000

2. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 100 ตารางเมตร ขึ้นไป

3,000

(20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม๎ หรือพืชอยํางอื่น ยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
1. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ไมํเกิน 100 ตารางเมตร

1,000

2. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 10๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

2,000

(21) การผลิต การบรรจุใบชาแห๎ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ

2,000

(22) การผลิตไอศกรีม ยกเว๎น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
1. ไมํใช๎เครื่องจักร

1,000

2. ใช๎เครื่องจักร

2,000

(23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ ที่คล๎ายคลึงกัน

1,000

(24) การประกอบกิจการห๎องเย็น แชํแข็งอาหาร

5,000

(25) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว๎นการผลิตเพื่อใช๎ในสถานที่จําหนํายอาหารและเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
1. ใช๎เครื่องจักรประกอบกิจการไมํเกิน 2 แรงม๎า

800

2. ใช๎เครื่องจักรประกอบกิจการเกิน 2 แรงม๎า – ๒๐ แรงม๎า

3,000

3. ใช๎เครื่องจักรประกอบกิจการเกิน 2๐แรงม๎า – 100 แรงม๎า

5,000

4. ใช๎เครื่องจักรประกอบกิจการเกิน 10๐ แรงม๎า ขึ้นไป

6,000

(26) การเก็บ การถนอมอาหารด๎วยเครื่องจักร
1. ตั้งแตํ 5-10 แรงม๎า

2,000

2. เกิน 1๐ แรงม๎า ขึ้นไป

4,000

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
(1) การผลิต การโมํ การบด การผสม การบรรจุยาด๎วยเครื่องจักร
1. เครื่องจักร ไมํเกิน 20 แรงม๎า

1,200

2. เครื่องจักรเกิน 20 แรงม๎า ขึ้นไป

2,000

(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ๎าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตําง ๆ

3,000

(3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ๑จากสําลี

3,000

(4) การผลิตผ๎าพันแผล ผ๎าปิดแผล ผ๎าอนามัย ผ๎าอ๎อมสําเร็จรูป

3,000

(5) การผลิตสบูํ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ๑ชําระล๎างตําง ๆ

3,000

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การอัด การสกัดเอกน้ํามันจากพืช

2,000

(2) การล๎าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

2,000

(3) การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู หรือแปูงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ด๎วยเครื่องจักร

2,000

(4) การสีข๎าวด๎วยเครื่องจักร
1. เครื่องจักรไมํเกิน 20 แรงม๎า

1,000

2. เครื่องจักรเกิน 2๐ แรงม๎า ขึ้นไป

2,000

(5) การผลิตยาสูบ
1. เครื่องจักรไมํเกิน 20 แรงม๎า

2,500

2. เครื่องจักรเกิน 2๐ แรงม๎า ขึ้นไป

5,000

(6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข๎าวด๎วยเครื่องจักร
1. เครื่องจักรไมํเกิน 20 แรงม๎า

1,000

2. เครื่องจักรเกิน 2๐ แรงม๎า ขึ้นไป

2,000

(7) การผลิต การสะสมปุ๋ย
1. การผลิต

2,000

2. การสะสม
2.1 พื้นที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร

500

2.2 พื้นที่เกิน 10๐ - 200 ตารางเมตร

1,000

2.3 พื้นที่เกิน 20๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

1,500

(8) การผลิตใยมะพร๎าวหรือวัตถุคล๎ายคลึงด๎วยเครื่องจักร

2,000

(9) การตาก การสะสม หรือการขนถํายมันสําปะหลัง

3,000

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ๑หรือเครื่องใช๎ตําง ๆ
1. โดยใช๎เครื่องจักร

2,000

2. การไมํใช๎เครื่องจักร

1,000

(2) การหลอม การหลํอ การถลุง แรํหรือโลหะทุกชนิด ยกเว๎น กิจการใน (1)
(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ด๎วยเครื่องจักร หรือก๏าซ
หรือไฟฟูา ยกเว๎นกิจการใน (1)

5,000

1. การกลึง อัด เจาะ รีดโลหะ
1.1 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 20๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

2,000

1.2 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ไมํเกิน 200 ตารางเมตร

1,200

2. การตี ตัด เชื่อม ประสาน โลหะ
(4) การเคลือบ การชุบโลหะด๎วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว๎นกิจการใน (1)

1,000
2,000

(5) การขัด การล๎างโลหะด๎วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว๎นกิจการใน (1)
1. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 20๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

2,000

2. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 200 ตารางเมตร

1,200

(6) การทําเหมืองแรํ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล๎างแรํ
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

8,000

(1) การตํอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพํนสี การพํนสารกันสนิมยานยนต๑
1. การตํอ ประกอบยานยนต๑

5,000

2. การเคาะ ปะผุ พํนสี พํนสารกันสนิมยานยนต๑ อื่น ๆ เนื้อที่ตั้งแตํ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

2,000

3. การเคาะ ปะผุ พํนสี พํนสารกันสนิมยานยนต๑อื่น ๆเนื้อที่ไมํเกิน 200 ตารางเมตร
(2) การตั้งศูนย๑ถํวงล๎อ การซํอม การปรับแตํง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของยานยนต๑เครื่องจักร
หรือเครื่องกล

500

1. การตั้งศูนย๑ถํวงล๎อ

3,000

2. การซํอม การปรับแตํง ระบบปรับอากาศ เนื้อที่ตั้งแตํ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป

1,500

3. การซํอม การปรับแตํง ระบบปรับอากาศเนื้อที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร

500

4. การซํอม การปรับแตํง อุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว๎บริการ หรือจําหนําย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซํอมหรือปรับปรุง ยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลําวด๎วย

1,500

(4) การล๎าง การอัดฉีดยานยนต๑

1,000

(5) การผลิต การซํอม การอัดแบตเตอรี่

2,000

3,000

(6) การจําหนําย ซํอม ปะ การเชื่อมยางยานยนต๑
1. รถยนต๑

1,000

2. รถจักรยานยนต๑

500

3. รถจักรยาน

200

(7) การอัด ประกอบผ๎าเบรคผ๎าคลัช

1,000

(8) การสะสม การซํอมเครื่องกล เครื่องจักรเกําหรืออุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องจักรเกํา

2,000

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(1) การผลิตไม๎ขีดไฟ

3,000

(2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรํอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม๎ ด๎วยเครื่องจักร
1. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไป
2. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 200 ตารางเมตร
(3) การประดิษฐ๑ไม๎ หวาย เป็นสิ่งของด๎วยเครื่องจักร หรือการพํน การทาสารเคลือบเงา ทาสี
หรือการแตํงสําเร็จผลิตภัณฑ๑จากไม๎หรือหวาย

(4) การอบไม๎

1,000
500

1. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

1,000

2. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ไมํเกิน 200 ตารางเมตร

500
3,000

(5) การผลิตธูป ด๎วยเครื่องจักร

3,000

(6) การประดิษฐ๑สิ่งของ เครื่องใช๎ เครื่องเขียนด๎วยกระดาษ
1. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

2,000

2. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 200 ตารางเมตร

1,500

(7) การผลิตกระดาษตําง ๆ

2,000

(8) การเผาถําน หรือการสะสมถําน
1. การเผาถําน

3,000

2. การสะสมถําน
2.1 เพื่อขายสํง

500

2.2 เพื่อขายปลีก

100

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพเว๎นแตํเป็นการให๎บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล
1. พื้นที่ทําการน๎อยกวํา 200 ตารางเมตร

2,500

2. พื้นที่ทําการมากกวํา 200 ตารางเมตร

5,000

(2) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 9(1) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล

10,000

(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว๎นแตํเป็นการให๎บริการใน (1)หรือในสถานพยาบาล

3,000

3,000

(5) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นใด ในทํานองเดียวกัน
1. ขนาดไมํเกิน 20 ห๎อง

2,000

2. ขนาด 21-70 ห๎อง

3,000

3. ขนาด 71-150 ห๎อง

5,000

4. ขนาด 151 ห๎อง ขึ้นไป

8,000

(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให๎เชํา ห๎องเชํา ห๎องแบํงเชํา หรือกิจการอื่นใดทํานองเดียวกัน
1. จํานวนไมํเกิน 10 ห๎อง

1,000

2. จํานวน 11-50 ห๎อง

1,500

3. จํานวน 51 ห๎อง ขึ้นไป

3,000

(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ

2,000

(8) การจัดให๎มีการแสดงดนตรี เต๎นรํา รําวง รองแง็งดิสโก๎เธค คาราโอเกะ ร๎านอาหาร สถานบริการ หรือการแสดงอื่น ๆ

2,000

ในทํานองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระวํายน้ํา หรือกิจการอื่นๆในทํานองเดียวกันเว๎นแตํเป็นการให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 9(1)

2,000

(10) การจัดให๎มีการเลํนสเก็ตโดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเลํนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
1. เนื้อที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
2. เนื้อที่ไมํเกิน 200 ตารางเมตร
(11) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตํงผม เว๎นแตํกิจการที่อยูํในบังคับตามกฎหมายวําด๎วยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม

5,000
1,000

1. สถานที่ตัดผมเก๎าอี้ละ

100

2. สถานที่ตัดผมและเสริมสวย เก๎าอี้ละ

100

(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย

2,000

(13) การประกอบกิจการให๎บริการควบคุมน้ําหนัก

3,000

(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว๑ลิ่ง หรือตู๎เกมส๑

3,000

(15) การประกอบกิจการให๎บริการคอมพิวเตอร๑

2,000

(16) การประกอบกิจการสนามกอล๑ฟ หรือสนามฝึกซ๎อมกอล๑ฟ

10,000

(17) การประกอบกิจการห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร๑ หรือสิ่งแวดล๎อม

2,000

(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสํวนใดสํวนหนึ่งของรํางกาย

1,000

(19) การประกอบกิจการให๎บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ๎านของผู๎รับบริการ

1,000

(20) การประกอบกิจการให๎บริการดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎านของผู๎รับบริการ

1,000

(21) การประกอบกิจการให๎บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว๑ชั่วคราว

2,000

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด๎าย การกรอด๎าย การทอผ๎าด๎วยเครื่องจักร หรือการทําผ๎าด๎วยกี่กระตุก ตั้งแตํ 5 กี่ขึ้นไป

2,000

(2) การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุํน

2,000

(3) การปั่นฝูายหรือนุํนด๎วยเครื่องจักร

2,500

(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด๎วยเครื่องจักร

2,000

(5) การเย็บผ๎าด๎วยเครื่องจักรตั้งแตํ 5 เครื่องขึ้นไป
1. เครื่องจักร ตั้งแตํ 5-10 เครื่อง

1,000

2. เครื่องจักร 11-20 เครื่อง

1,500

3. เครื่องจักร 21 เครื่อง ขึ้นไป

2,000

(6) การพิมพ๑ผ๎า หรือการพิมพ๑บนสิ่งทออื่น ๆ

1. ไมํใช๎เครื่องจักร

2,000

2. ใช๎เครื่องจักร

5,000

(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจักร
1. เครื่องจักรความจุรวม ไมํเกิน 25 กิโลกรัม

1,000

2. เครื่องจักรความจุรวม เกิน 25 กิโลกรัม

2,000

(8) การย๎อม การกัดสีผ๎าหรือสิ่งทออื่น ๆ
1. ไมํใช๎เครื่องจักร

500

2. ใช๎เครื่องจักร

5,000

11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ๑ดินเผา
1. โดยใช๎เครื่องจักร

3,000

2. โดยไมํใช๎เครื่องจักร

1,000

(2) การระเบิด การโมํ การปุนหินด๎วยเครื่องจักร
1. การระเบิด

10,000

2. การโมํ การปุนหิน

5,000

(3) การผลิตเครื่องใช๎ด๎วยซีเมนต๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
1. โดยใช๎เครื่องจักร

2,000

2. โดยไมํใช๎เครื่องจักร

1,000

(4) การสะสม การผสมซีเมนต๑ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
1. ไมํเกิน 5000 กิโลกรัม

1,200

2. เกินกวํา 5000 กิโลกรัม

2,000

(5) การเจียรไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง

5,000

(6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ๑หินเป็นสิ่งของตําง ๆ

2,000

(7) การผลิตชอล๑ค ปูนปาสเตอร๑ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(8) การผลิต ผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ที่มีแรํใยหินเป็นสํวนประกอบหรือสํวนผสม เชํน ผ๎าเบรคผ๎าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา
กระเบื้องยาง ฝูาเพดาน ทํอน้ํา เป็นต๎น

2,000

(9) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ๑แก๎ว

5,000

(10). การผลิตกระดาษทราย

4,000

(11) การผลิตใยแก๎วหรือผลิตภัณฑ๑จากใยแก๎ว

5,000

5,000

(12) การล๎าง การขัดด๎วยการพํนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก๎ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาต
ใน 6(5)

3,000

12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(1) การผลิต บรรจุ การสะสม การขนสํงกรด ดําง สารออกซิไดส๑ หรือสารตัวทําละลาย

8,000

(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสํงแก๏ส
1. การผลิต บรรจุแก๏ส

5,000

2. การสะสม การขนสํง

1,000

(3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสํงน้ํามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียมตําง ๆ
1. การผลิต

10,000

2. การกลั่น

10,000

3. การสะสม
3.1 คลังน้ํามัน

10,000

3.2 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

5,000

3.3 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 100 - 200 ตารางเมตร

3,000

3.4 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร

500

4. การขนสํง

5,000

(4) การผลิต การสะสม การขนสํงถํานหิน ถํานโค๎ก
1. เพื่อขายสํง
1.1 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 100 ตารางเมตรขึ้นไป

5,000

1.2 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร

2,000

2. เพื่อขายปลีก
2.1 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 50 ตารางเมตรขึ้นไป

2,000

2.2 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 50 ตารางเมตร

1,000

(5) การพํนสี ยกเว๎นกิจการใน 7(1)

1,000

(6) การประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
1. โดยใช๎เครื่องจักร
1.1 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

3,000

1.2 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 200 ตารางเมตร

1,500

2. โดยไมํใช๎เครื่องจักร

1,000

(7) การโมํ การบดชัน
1. โดยใช๎เครื่องจักร

2,000

2. โดยไมํใช๎เครื่องจักร

1,000

(8) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
1. การผลิต

8,000

2. การผสม

4,000

(9) การผลิต การล๎างฟิล๑มรูปถํายหรือฟิล๑มภาพยนตร๑
1. การผลิต

10,000

2. การล๎างฟิล๑มรูปถําย

1,000

3. การล๎างฟิล๑มภาพยนตร๑

2,000

(10) การเคลือบ การชุบวัตถุด๎วยพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง

1,000

(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง

5,000

(12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
1. การผลิต

5,000

2. การบรรจุ

3,000

(13) การผลิตน้ําแข็งแห๎ง

2,000

(14) การผลิต การสะสม การขนสํงดอกไม๎เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นสํวนประกอบในการผลิตดอกไม๎เพลิง
1. โรงงานผลิตและสะสม

10,000

2. สถานที่ผลิตและสะสม
2.1 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 100 ตารางเมตร ขึ้นไป

5,000

2.2 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร

2,500

(15) การผลิตแชลแลค หรือสารเคลือบเงา

4,000

(16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสํง สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
1. การผลิต

10,000

2. การบรรจุ

5,000

3. การสะสม

1,000

4. การขนสํง

1,000

(17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

5,000

13. กิจการอื่น ๆ
(1). การพิมพ๑หนังสือหรือสิ่งพิมพ๑อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด๎วยเครื่องจักร
1. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงม๎า ขึ้นไป

2,000

2. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า

1,500

(2) การผลิต การซํอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส๑ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ อุปกรณ๑ไฟฟูา
1. การผลิต

10,000

2. การซํอม
2.1 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

1,000

2.2 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 50 - 200 ตารางเมตร

800

2.3 สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 50 ตารางเมตร

500

(3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง

1,000

(4) การพิมพ๑แบบ พิมพ๑เขียว หรือการถํายเอกสาร
1. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 100 ตารางเมตร ขึ้นไป

2,000

2. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 50-100 ตารางเมตร

1,000

3. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 50 ตารางเมตร

500

(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช๎แล๎ว หรือเหลือใช๎
1. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 400 ตารางเมตร ขึ้นไป

3,000

2. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 400 ตารางเมตร

2,000

(6) การประกอบกิจการโกดังสินค๎า
1. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 400 ตารางเมตร ขึ้นไป

5,000

2. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมํเกิน 400 ตารางเมตร

2,500

(7) การล๎างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎แล๎ว

2,000

(8) การพิมพ๑ เขียน พํนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชํสิ่งทอ

3,000

(9) การกํอสร๎าง
- คิดพื้นที่กํอสร๎างตารางเมตรละ 1 บาท แตํไมํเกิน 10,000 บาท

1-10,000

(10) กิจการทําเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา

2,000

(11) การบรรจุหีบหํอสินค๎าโดยใช๎เครื่องจักร

2,000

(12) การให๎บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลงหรือสัตว๑พาหะนําโรค

2,000

(13) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ๑จากยาง

2,000

(14) การผลิต สะสม หรือขนสํงไบโอดีเซลและเอทานอล

5,000

