เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

๑

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เกีย่ วกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------------------หลักการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาํ หนดให้อาํ นาจแก่ราชการส่ วนท้องถิ่นในการตรา
ข้อกําหนดของท้องถิ่น เรื่ อง สุ ขลักษณะของกิจการที่ตอ้ งควบคุมหรื อกํากับดูแล เพื่อกิจการดังกล่าวให้ปฏิบตั ิหรื อ
ดําเนิ นกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหาด้านสาธารณสุ ขสิ่ งแวดล้อม หรื ออาจเป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บญั ญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ดังนี้
หมวด ๓ เรื่ อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
หมวด ๖ เรื่ อง การควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์
หมวด ๗ เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
หมวด ๘ เรื่ อง ตลาด สถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หมวด ๙ เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบลทาทุ่งหลวงเป็ นเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง ตั้งแต่วนั ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยประกาศดังกล่าวกําหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลที่ได้ใช้บงั คับในเรื่ องใดอยูก่ ่อนแล้วคงใช้บงั คับได้ต่อไปเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติใน
เรื่ องนั้นขึ้นใหม่ รวมถึงเพื่อปรับปรุ งข้อบังคับตําบล ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ได้ดาํ เนินการไปแล้ว ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบนั
เหตุผล
โดยที่เป็ นการสมควรกําหนดกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาตและค่าธรรมเนี ยมการประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลมิให้เป็ นอันตรายต่อประชาชนและให้
เป็ นไปตามมาตรา 32 แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 60 แห่ งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 และมาตรา56 และ79 ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติให้ตราเป็ นเทศบัญญัติ และเพื่อให้การดูแลปั ญหาการสาธารณสุ ขสิ่ งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพลานามัยของประชาชนโดยส่ วนร่ วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวงจึงขอเสนอร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงจํานวน ๕ ฉบับ ที่ได้
ดําเนินการยกร่ างปรับปรุ งขึ้นใหม่ ประกอบด้วย
๑. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๓

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

๒

๒. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง สถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓
๕. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕
เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

๓

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขาภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕
มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓ แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตําบลทา
ทุ่งหลวง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง และผูว้ ่าราชการจังหวัดลําพูนจึงตราเทศบัญญัติ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ ๑ เทศบัญญัติน้ ีให้เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ”
ข้ อ ๒ เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง แล้วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลทาทุ่งหลวงเรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖ ” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คําสั่งอื่นใดของ
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ในส่ วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศ
บัญญัติน้ ีแทน และให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฉบับนี้
หมวดที่ ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๔ ในเทศบัญญัติน้ ี
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ดําเนินกิจการ “หมายความว่า ผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อบุคคลที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานประกอบกิจการ
“การค้ า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิ ชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิต หรื อให้บริ หารใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อนั มีมูลค่า
“มลพิษทางเสี ยง” หมายความว่า สภาวะของเสี ยงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาํ ให้มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของสาธารณชน
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๔

“มลพิษความสั่ นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทื อนอันเกิ ดจากการ
ประกอบกิ จ การของสถานประกอบกิ จ การที่ ท ํา ให้ มี ผ ลกระทบหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามัย ของ
สาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาํ ให้มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางนํ้า” หมายความว่า สภาวะของนํ้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาํ ให้มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้าน แพ คลังสิ นค้า สํานักงาน หรื อสิ่ งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผู้ซึ่งได้ รับการแต่ งตั้งจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ หรื อพนักงาน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบตั ิการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็ นกิจการที่ตอ้ งมีการควบคุม ภายในเขตเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง ตามมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้วยประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ทั้งนี้ บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพได้อธิ บายตามบัญชีแนบ
ท้ายเทศบัญญัติน้ ี
๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ าํ สัตว์เลื้อยคลานหรื อแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอานม
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรื อธุ รกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรื อเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรี ยกเก็บค่าดู หรื อค่าบริ การ
ไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้อม หรื อไม่กต็ าม
๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้น ในสถานที่จาํ หน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว์ ขนสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้แปรรู ป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
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๕

(๕) การต้ม การตาก การเผา เปลือกหอยเปลือกปี เปลือกกุง้ ยกเว้น ในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ ขายและการขายในตลาดสด
(๖) การประดิษฐ์เครื่ องใช้หรื อผลผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขา
สัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรื อส่ วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๗) การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อการ
กระทําอื่นใดต่อสัตว์หรื อพืช หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสัตว์หรื อพืช เพือ่ เป็ นอาหารสัตว์
(๘) การสะสมหรื อการล้างครั่ง
๕.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม นํ้าดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะปิ นํ้าพริ กแกง นํ้าพริ กเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซีอิ้ว หอยดอง หรื อซอสปรุ งรสอื่น ๆ ยกเว้น การผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุง้ เจ่า ยกเว้น การผลิต เพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุง้ ยกเว้น การผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
(๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตากหรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้น ในสถานที่จาํ หน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(๖) การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ งั ยกเว้น ในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้ วุน้ เส้น เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปั งแห้ง จันทร์อบ ขนมเปี๊ ยะ
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ าํ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น การ
ผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่าง ๆ
บรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้น การผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าํ ตาล
(๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุ รา เบียร์ นํ้าส้มสายชู
(๑๖) การคัว่ กาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่ องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตนํ้ากลัน่ นํ้าบริ โภค
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๖

(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้น การผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๒๒) การผลิตไอศกรี ม ยกเว้น การผลิตเพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้น การผลิตเพือ่ ใช้ในสถานที่จาํ หน่ายอาหารและเพื่อ
การบริ โภคในครัวเรื อน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่ องจักรที่มีกาํ ลังตั้งแต่ ๕ แรงม้า ขึ้นไป
๕.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่ องสําอาง
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่ องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสี ฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสําอางต่าง ๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็ จรู ป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาํ ระล้างต่าง ๆ
๕.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแป้ งมันสําปะหลัง แป้ งสาคู หรื อแป้ งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ด้วย
เครื่ องจักร
(๔) การสี ขา้ วด้วยเครื่ องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่ องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ ย
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรื อวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่ องจักร
(๙) การตาก การสะสม หรื อการขนถ่ายมันสําปะหลัง
๕.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรื อแร่
(๑) การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ต่าง ๆ
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่ หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้น กิจการใน
ข้อ ๕.๖ (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่ องจักรหรื อก๊าซ หรื อไฟฟ้ า ยกเว้น กิจการในข้อ ๕.๖ (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรื อโลหะ
อื่นใด ยกเว้น กิจการในข้อ ๕.๖ (๑)
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๗

(๕) การขัดการล้างโลหะด้วยเครื่ องจักร สารเคมีหรื อวิธีอื่นใดยกเว้น กิจการใน
ข้อ ๕.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรื อการล้างแร่
๕.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะการปะผุการพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรื ออุปกรณ์ที่
เป็ นส่ วนประกอบของยานยนต์เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกล ซึ่ งมีไว้บริ การ
หรื อจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม หรื อปรับปรุ ง ยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกลดังกล่าวด้วย
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
๕.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรื อการตัด
ไม้ดว้ ยเครื่ องจักร
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็ นสิ่ งของด้วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสี หรื อการแต่งสําเร็ จผลิตภัณฑ์จากไม้หรื อหวาย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่ องจักร
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน
๕.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริ การ
(๑) การประกอบกิจการ สปาเพื่อสุ ขภาพ เว้นแต่การให้บริ การในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่เป็ นการให้บริ การใน (๑) หรื อใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพรเว้นแต่เป็ นการ
ให้บริ การใน (๑) หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรม หรื อกิจการอื่น ในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่าห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรื อกิจการ
อื่นใดทํานองเดียวกัน
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๘

(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวงรองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
ร้านอาหาร สถานบริ การ หรื อการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรื อกิจการอื่นๆในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็ น
การให้บริ การใน (๑)
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสง หรื อเสี ยงประกอบหรื อการเล่นอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิ จการเสริ มสวยหรื อแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑)
การประกอบกิ จการให้บริ การควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ การบริ หารร่ างกาย หรื อโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้ บริ การดังกล่าวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้ กม
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรื อฝึ กซ้อมกอล์ฟ
(๑๔)
การประกอบกิ จ การห้อ งปฏิ บตั ิ ก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์หรื อสิ่ งแวดล้อม
(๑๕) การประกอบกิจการสักผิวหนังการเจาะหูหรื อเจาะอวัยวะอื่น ๆ
(๑๖) การประกอบกิจการให้บริ การเลี้ยงและดูแลเด็กที่บา้ น
๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่ งทอ
(๑) การปั่ นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่ องจักร หรื อการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ ๕ กี่ข้ ึนไป
(๒) การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ ายหรื อนุ่น
(๓) การปั่ นฝ้ ายหรื อนุ่นด้วยเครื่ องจักร
(๔) การทอเสื่ อ กระสอบ พรม หรื อสิ่ งทออื่น ๆ ด้วยเครื่ องจักร
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่ องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่ องขึ้นไป
(๖) การพิมพ์ผา้ หรื อการพิมพ์บนสิ่ งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่ องจักร
(๘) การย้อม การกัดสี ผา้ หรื อสิ่ งทออื่น ๆ
๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิ น ดิน ทราย ซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรื อผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด การโม่ การป่ นหิ นด้วยเครื่ องจักร
(๓) การผลิตเครื่ องใช้ดว้ ยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิ น ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิ น กระจก หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
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๙

(๖) การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์หินเป็ นสิ่ งของต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหิ นปูน
(๘) การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ ใยหิ นเป็ นส่ วนประกอบหรื อส่ วนผสม เช่น
ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้ าเพดาน ท่อนํ้า เป็ นต้น
(๙) การผลิตกระจก หรื อผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
๕.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิ โตรเลียม ถ่านหิ น สารเคมี
(๑) การผลิต บรรจุ การสะสม การขนส่ งกรด ด่าง สารออกซิ ไดส์ หรื อสารตัวทํา
ละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งก๊าซ
(๓) การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่ งนํ้ามันปิ โตรเลียม หรื อผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมต่าง ๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่ งถ่านหิ น ถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ ๕.๗ (๑)
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่ องใช้ดว้ ยยางยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์
ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ การบดชัน
(๘) การผลิต สี หรื อนํ้ามันผสมสี
(๙) การผลิต การล้างฟิ ล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรื อวัตถุที่
คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
(๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่ งดอกไม้เพลิง หรื อสารเคมี อันเป็ น
ส่ วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตแชลเลค หรื อสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ ง สารกําจัดศัตรู พืชหรื อพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๕.๑๓ กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้วยเครื่ องจักร
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องไฟฟ้ า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
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๑๐

(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรื อการถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของที่ชาํ รุ ด ใช้แล้ว หรื อเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสิ นค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้แล้ว
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช้สิ่งทอ
(๙) การก่อสร้าง
(๑๐) กิจการท่าเทียบเรื อประมงสะพานปลา หรื อแพปลา
ข้ อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตอ้ งมีการควบคุมตามเทศบัญญัติน้ ีที่ต้ งั อยูใ่ นเขตที่กฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง หรื อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บงั คับ หรื อสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็ นโรงงาน หรื อ
มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
สถานทีต่ ้งั ลักษณะอาคาร และการสุ ขาภิบาล
ข้ อ ๗ สถานประกอบกิ จการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุ มชน วัด ศาสนะสถาน โบราณสถาน โรงเรี ยน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรื อสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ใน
กรณี ที่ ส ถานประกอบกิ จ การที่ ไ ม่ เ ข้า ข่ า ยเป็ นโรงงาน สถานประกอบกิ จ การนั้ นจะต้อ งมี ส ถานที่ ต้ ัง ตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของ
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนหรื อ
ก่อเหตุรําคาญด้วย
ข้ อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็ นอาคารที่มีความมัน่ คง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บัน ไดหนี ไฟหรื อทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลกั ษณะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุ มอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรื อเครื่ องหมายแสดงชัดเจน โดย
ทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่ องสว่างฉุกเฉิ นเมื่อระบบไฟฟ้ าปกติขดั ข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมี ห้อ งนํ้า และห้องส้ว มตามแบบและจํา นวนที่ ก าํ หนดในกฎหมายว่าด้ว ยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยูใ่ นสภาพที่ถูกสุ ขลักษณะเป็ นประจํา
ทุกวัน
ข้ อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้ อนจากสารเคมี วัตถุอนั ตรายหรื อสิ่ งอื่นใดอันอาจ
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพต้องจัดให้มีที่อาบนํ้าฉุกเฉิ น ที่ลา้ งตาฉุกเฉิ น ตามความจําเป็ นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของ
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๑๑

วัตถุอนั ตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรื อกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุ ขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรื อภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริ มาณและประเภทมูล
ฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรื อภาชนะรองรับและบริ เวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเ่ สมอ
(๒) ในกรณี ที่มีการกําจัดเอง ต้องได้รับความเห็ นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ นและต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติวา่ ด้วยการกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
(๓) กรณี ที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้ อนสารพิษหรื อวัตถุอนั ตรายหรื อสิ่ งอื่นใดที่อาจเป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพหรื อมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้ องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็ นพาหะของโรคติดต่อ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
ข้ อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรื อห้องครัวที่จดั ไว้สาํ หรับการประกอบอาหาร การ
ปรุ งอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนิ นการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจําหน่ าย
อาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
ข้ อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่ งของให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัยเป็ นสัดส่ วน และ
ต้องรักษาความสะอาดอยูเ่ สมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้ อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้ องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่ องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุ งรักษาเครื่ องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และ
มีการฝึ กอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรื อยอมรับให้แก่คนงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่
สิ บของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณี ที่มีวตั ถุอนั ตราย ต้องมี สถานที่ ที่ปลอดภัยสําหรั บเก็บรั กษาวัตถุอนั ตรายหรื อ
สิ่ งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรื ออัคคีภยั ได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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๑๒

หมวด ๔
การควบคุมของเสี ย มลพิษหรือสิ่ งใด ๆ
ทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้ อ ๑๖ สถานประกอบกิ จการใดที่ การประกอบกิ จการอาจก่ อให้เกิ ดมลพิษทางเสี ยงหรื อความ
สั่น สะเทื อ น มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิษ ทางนํ้า ของเสี ย อัน ตราย หรื อมี ก ารใช้ส ารเคมี ห รื อวัต ถุ อนั ตราย จะต้อ ง
ดําเนินการควบคุมและป้ องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็ นเหตุรําคาญหรื อเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของคนงานและผูอ้ ยู่
อาศัยบริ เวณใกล้เคียง
หมวด ๕
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต
ข้ อ ๑๗ นับแต่วนั ที่เทศบัญญัติน้ ี มีผลใช้บงั คับ ห้ามมิให้ผใู ้ ดดําเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็ นการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้ อ ๑๘ ผูใ้ ดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกาํ หนดให้เป็ นกิจการที่ตอ้ งมีการ
ควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็ นการค้า จะต้องยืน่ คําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาํ หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี พร้อม
กับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง
๒. ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๓. สํา เนาใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคารของสถานที่ ข ออนุ ญ าตประกอบกิ จ การค้า (กรณี ที่
ก่อสร้างหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใช้บงั คับ)
๔. สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นนิติบุคคล)
๕. หนังสื อมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของ
ผูร้ ับรอง
๖. เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรี ยกเพิ่ม เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาต
ข้ อ ๑๙ ผูข้ อรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ต้องดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้กาํ หนดไว้ใน หมวด ๒ หมวด ๓ หรื อหมวด ๔
ให้อยูใ่ นสภาวะอันดีอยูเ่ สมอ และทําความสะอาด กวาดล้างสถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน
๒. ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ ภายในเขตสถานที่ และตามกําหนด วัน เวลา ที่ได้รับอนุญาต
๓. ต้องดูแลรักษาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๔. ต้องดูแลรักษาสถานที่อย่าให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง หรื อสัตว์นาํ โรคอื่น ๆ
๕. ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรื อ เพิ่มเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อน
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๖. ต้องปฏิบตั ิการทุกอย่าง เพื่อให้ถูกต้องตามสุ ขลักษณะตามคําแนะนํา ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข หรื อคําสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๗. ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข หรื อผูท้ ี่ได้รับการ
แต่ ง ตั้ง จากเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น เข้า ตรวจสถานที่ / สถานประกอบการ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ตลอดจนวิ ธี ก าร
ประกอบการค้านั้น ได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึน และพระอาทิตย์ตก หรื อ ในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรื อ
ควบคุมให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
๘. อื่น ๆ ตามที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ประกาศกําหนด
ข้ อ ๒๐ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรื อคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อ
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในเทศบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรื อความไม่สมบูรณ์น้ นั ทั้งหมด
และแจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี จาํ เป็ นที่จะต้องส่ งคืนคําขอแก่ผขู ้ อ
อนุ ญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรื อความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้
รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสื อแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู ้ อ
อนุญาตทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรื อครบถ้วนตามที่กาํ หนดใน
เทศบัญญัติน้ ี
ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาํ สั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิ นสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิ บห้าวัน แต่ตอ้ งมี
หนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาํ เป็ นแต่ละครั้งให้ผขู ้ ออนุญาตทราบก่อนสิ้ นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๒๑ ในการออกใบอนุ ญาตตามข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้
ผูร้ ับใบอนุ ญาตปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาํ หนดไว้โดยทัว่ ไปในเทศ
บัญญัติน้ ีกไ็ ด้ ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ ให้ใช้ได้สาํ หรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้ อ ๒๒ ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตต้องมารั บใบอนุ ญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้ถือว่าสละสิ ทธิ์
ข้ อ ๒๓ บรรดาใบอนุ ญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติน้ ี ให้มี อายุหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุ ญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เท่านั้น
การขอต่ ออายุใบอนุ ญ าตจะต้องยื่น คําขอก่ อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ เมื่ อได้ยื่น คําขอพร้ อมกับ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสัง่ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาํ หนดไว้ทา้ ย
เทศบัญญัติน้ ี ในวันที่มารับใบอนุ ญาต สําหรับกรณี ที่เป็ นการขอรับใบอนุ ญาตครั้งแรก หรื อก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ
สําหรับกรณี ที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุ ญาตตลอดเวลาที่ยงั ดําเนิ นกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ยค่าธรรมเนี ยมภายในเวลาที่
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กําหนด ให้ชาํ ระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนี ยมที่คา้ งชําระเว้นแต่ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตจะได้
บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสี ยค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั หยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจํานวน
ข้ อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ ี ให้เป็ นรายได้ของเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๒๖ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๒๗ ในกรณี ที่ใบอนุญาตสู ญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระที่สาํ คัญ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตยืน่
คําขอรั บใบแทนใบอนุ ญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ด ตามแบบที่
กําหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ใบอนุ ญาตสู ญหาย ให้ผยู ้ ื่นคําขอรับใบแทนใบอนุ ญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่ งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญาตถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระที่ สําคัญ ให้ผูย้ ื่น คําขอรั บใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๒๘ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตในเรื่ องที่กาํ หนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสัง่ พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ตอ้ งไม่เกินสิ บห้าวัน
ข้ อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจออกคําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุ ญาต
อีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาํ หนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี และ
การไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน หรื อมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
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๑๕

ข้ อ ๓๐ คํา สั่ ง พัก ใช้ใ บอนุ ญ าตและคํา สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ท าํ เป็ นหนัง สื อ แจ้ง ให้ ผูร้ ั บ
ใบอนุ ญาตทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูร้ ับใบอนุ ญาต หรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อให้ปิดคําสัง่ นั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาํ เนาหรื อสํานักทําการงานของผูร้ ับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสัง่ แล้วตั้งแต่เวลาที่คาํ สัง่ ไปถึง หรื อวันปิ ดคําสัง่ แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๓๑ ผูถ้ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรับใบอนุ ญาตสําหรับการประกอบกิ จการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจแต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ งแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง ในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ข้ อ ๓๓ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติน้ ีตอ้ งระวางโทษตามที่กาํ หนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๗
บทเบ็ดเตล็ด
ข้ อ ๓๔ ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่ งเป็ นที่รังเกียจ หรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ก่อนวัน
ใช้เ ทศบัญ ญัติ น้ ี ให้ผูน้ ้ ัน ประกอบกิ จ การนั้น ต่ อ ไปได้เ สมื อนเป็ นผูไ้ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบัญญัติ แ ล้ว แต่ เ มื่ อ
ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้ นอายุ และผูน้ ้ นั ยังคงประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไปผูน้ ้ นั จะต้องมาดําเนินการขอรับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัติน้ ีก่อนการดําเนินการ
ข้ อ ๓๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญาตให้ประกอบการค้าตาม
อัตราท้ายเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายบุญเลง ดีจิตกาศ)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง
เห็นชอบ

( นายประจวบ กันธิยะ)
นายอําเภอแม่ทา ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําพูน

๑๖
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บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
ตามเทศบัญญัตกิ ารควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓
ชื่อกิจการ
ขอบเขตและความหมาย
๑.กิจ การที่ เ กี่ย วกับ การเลี้ย ง
สั ตว์
๑ (๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ หมายถึ ง สถานที่ ที่เลี้ ยงสัตว์ทุกชนิ ดไม่ ว่าจะเป็ น
ปี ก สัต ว์น้ ํา สั ต ว์เ ลื้ อ ยคลาน สัตว์บกสัตว์น้ าํ สัตว์เลื้อยคลานหรื อแมลงโดยมิได้มี
การจํากัดจํานวนว่าต้องมีจาํ นวนกี่ตวั เช่น การเลี้ยง
หรื อแมลง
โคกระบื อ ช้า งม้า วัว เป็ ดไก่ น กพิ ร าบ นกแก้ว งู
จระเข้ ตัก๊ แตน เป็ นต้น
๑ (๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรี ด หมายถึงสถานที่ที่เลี้ยงสัตว์ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรี ด
เอานํ้านม เช่น แพะ โค เป็ นต้น
เอานํ้านม
๑ (๓) การประกอบกิจการ ห ม า ย ถึ ง ส ถ า น ที่ ที่ เลี้ ย ง สั ต ว์ ห ล า ย ช นิ ด ที่ มี
เลี้ยง รวบรวมสัตว์หรื อธุ รกิ จ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าชมจะโดยมีการ
อื่ น ใดอัน มี ล ัก ษณะทํา นอง เก็ บ ค่ า เข้า ชมหรือไม่ ก็ ต าม เช่ น สวนสั ต ว์พ าต้า
เดียวกันเพื่อประชาชนเข้าชม สวนสัตว์สาธารณะ สวนสัตว์ในร้านอาหารเป็ นต้น
ห รื อ เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง คําว่าธุ รกิ จอื่ นใดอันมี ลกั ษณะทํานองเดี ยวกัน จะ
กิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรี ยก รวมสัตว์ที่ให้ประชาชนเข้าชม หรื อเพื่อประโยชน์
เก็บ ค่า ดู ห รื อ ค่ า บริ ก ารไม่ ว่า ของกิ จการนั้น เช่ น การแสดงละครสัตว์การเลี้ ยง
ทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อไม่ สุ นขั ตํารวจเพื่อฝึ กเป็นต้น ซึ่ งถ้ามีการเก็บค่าเข้าชม
ก็ เ ป็ นการค้า ถ้า ไม่ เ ก็ บ ก็ ไ ม่ เ ป็ นการค้า แต่ ต ้อ ง
ก็ตาม
ปฏิบตั ิให้ตอ้ งด้วยสุ ขลักษณะตามที่ทอ้ งถิ่นกําหนด

๒.กิจการที่เกี่ยวกับสั ตว์ และ
ผลิตภัณฑ์
๒(๑) การฆ่าสัตว์ยกเว้นใน
สถานที่จาํ หน่ ายอาหารการเร่
ขาย การขายในตลาดและการ
ฆ่าเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

หมายถึ ง สถานที่ที่ทาํ การฆ่ าสัตว์ทุกชนิ ด ยกเว้น
การฆ่าสัตว์เพื่อประกอบเป็ นอาหารไว้จาํ หน่ ายใน
ร้ า นอาหารหรื อ เพื่ อ เร่ ข าย หรื อ เพื่ อ ขายในตลาด
หรื อเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อน

หมายเหตุ

- กรณี การเลี้ยงไว้ดูเล่น หรื อเป็ นงาน
อดิ เรก ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
ท้องถิ่นแต่ไม่ตอ้ งขอใบอนุญาต
-

-กรณี การเลี้ยงสัตว์ป่าที่ร้านอาหารเพื่อ
จูงใจให้คนเข้าร้ านนั้น ถื อว่าเป็ นการ
เลี้ ยงสั ต ว์เ พื่ อ ให้ เ ข้า ชม แต่ ไ ม่ เ ป็ น
การค้าจึงลักษณะตามที่ทอ้ งถิ่นกําหนด
ส่ วนร้ านอาหาร นั้น จะต้องเข้มงวด
เรื่ องการป้ องกันการปนเปื้ อนจากการ
เลี้ ยงสั ต ว์ใ นร้ า นอาหารอยู่ แ ล้ว ตาม
บทบัญญัติในหมวด ๘

- แม้ว่ า ต้อ งขอใบอนุ ญ าตตาม พรบ.
ควบคุ ม การฆ่ า สั ต ว์ แ ละจํ า หน่ าย
เนื้ อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ก็ยงั ต้อง
ขอใบอนุญาตตาม พรบ.
การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
-ส่ วนกรณี การฆ่ า สั ต ว์ บ นทางเท้ า
ในช่วงเทศกาล ตรุ ษจีนให้ถือเป็ นกรณี
ยกเว้นด้วย

๑๗
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ชื่อกิจการ
๒ (๒) การฟอกหนังสัตว์ ขน
สัตว์ การสะสมหนัง
สัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ฟอก
๒ (๓ )ก า ร ส ะ ส ม เ ข า สั ต ว์
กระดูกสัตว์ ที่ยงั มิได้แปรรู ป
๒(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็น
สัตว์ ไขสัตว์
๒ (๕) การต้ม การตา การเผา
เปลื อกหอย เปลื อกปู เปลื อก
กุง้ ยกเว้นในสถานที่จาํ หน่าย
อาหารการเร่ ขาย และการขาย
ในตลาด
๒ (๖) การประดิษฐ์เครื่ องใช้
ห รื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ จ า ก
เปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขา
สัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรื อ
ส่ วนอื่น ๆ ของสัตว์

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การฟอกหรื อสะสมหนังสัตว์
สัตว์หรื อขนสัตว์ หรื อ การสะสมหนังสัตว์ หรื อขน
สัตว์ที่ยงั มิได้ฟอก
หมายถึง สถานที่ที่เก็บหรื อสะสมเขาสัตว์ กระดูก

หมายเหตุ
-

หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท าํ การเคี่ ย วหนัง สัต ว์ทุ ก ชนิ ด
เอ็นสัตว์ทุกชนิด หรื อไขสัตว์ทุกชนิด
หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท ํา การต้ม หรือตากหรื อเผา
เปลื อ กหอย เปลื อ กปู เปลื อ กกุ้ง เพื่ อ นํา ไปเป็ น
ผลิตภัณฑ์อื่น เช่ น เครื่ องประดับ ผงซักฟอก เป็ น
ต้น ซึ่ งมิ ใ ช่ ก ารต้ม หรือเผาอาหารทะเลเพื่ อ เป็ น
อาหาร จึ งยกเว้นในสถานที่จาํ หน่ ายอาหาร การเร่
ขาย และการขายในตลาด
หมายถึง สถานที่ที่ประดิษฐ์เครื่ องใช้ทุกชนิ ดหรื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆทุ ก ชนิ ด ที่ ท ํา จากเปลื อ กหอย
กระดู ก สั ต ว์ เช่ น เครื่ องประดั บ ทํา ด้ ว ยงาช้ า ง
เปลือกสัตว์ทะเล หรื อเขาหรื อหนัง หรื อหางสัตว์ป่า
ทั้งนี้ตอ้ งไม่เป็นการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่า
หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท ํา การผลิ ต อาหารสั ต ว์ด้ว ย
วิธีการใด ๆ ที่ทาํ จากสัตว์หรื อพืช หรื อส่ วนใดส่ วน
หนึ่ งของสั ต ว์ห รื อ พื ช รวมทั้ง สถานที่ ผ สม หรือ
บรรจุ หรื อเก็บสะสมอาหารสัตว์ทุกชนิด

-

-

-

-

๒ (๗) การผลิต การโม่ การ
ป่ น การบด การผสม การ
บรรจุ การสะสม หรื อการ
กระทําอื่นใดต่อสัตว์หรื อพืช
หรื อส่วนหนึ่ งส่วนใดของ
สัต ว์ห รื อ พื ช เพื่ อ เป็ นอาหาร
สัตว์
๒ (๘) การสะสมหรื อการล้าง หมายถึง สถานที่ที่ใช้เก็บสะสมหรื อล้างครั่ง
ครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร
เครื่องดืม่ นํา้ -ดืม่
๓ (๑) การผลิตเนย เนยเทียม หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตเนยสด เนยแข็งเทียม - ดูหลักเกณฑ์ ข้อ ๗
ทุกชนิด

๑๘
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ชื่อกิจการ
๓ (๒) การผลิตกะปิ นํ้า-พริ ก
แกงนํ้าพริ กเผานํ้าปลา นํ้าเคย
นํ้าบู ดู ไ ตปลาเต้า เจี้ ยวซี อิ้ ว
หอยดอง หรื อซอสปรุ งรสอื่น
ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภค
ในครัวเรื อน
๓ (๓) การผลิต การหมัก การ
สะสมปลาร้ า ปลา-เจ่า กุง้ เจ่ า
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
๓ (๔) การตากเนื้ อสัตว์การ
ผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมัน
กุง้ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภค
ในครัวเรื อน
๓ (๕) การนึ่ ง การต้ม การ
เคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่น ใด
ในการผลิ ต อาหารจากสั ต ว์
พืช ยกเว้นในสถานที่จาํ หน่าย
อาหาร การเร่ ข าย การขาย
ในตลาดและการผลิ ต เพื่ อ
บริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๖) การเคี่ยวนํ้ามันหมู
การผลิ ต กุ น เชี ย ง หมู ย อ ไส้
กรอกหมูต้ งั ยกเว้นในสถานที่
จํา หน่ า ยอาหาร การเร่ ขาย
การขายในตลาดและการผลิต
เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การผลิ ตกะปิ นํ้าพริ กแกง
นํ้าพริ กเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ ยว
ซี อิ้ว หอยดอง อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อหลายอย่าง
รวมกัน คําว่าซอสปรุ งรสอื่น ๆ หมายถึงนํ้าปรุ งรส
ชนิ ดอื่ น ๆ ที่ผ่านขบวนการหมักสัตว์หรื อพืช เช่ น
ซอสมะเขือเทศ เป็ นต้น
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตหรื อหมัก หรื อสะสม
อาหารประเภท ปลาร้า ปลาเจ่า กุง้ เจ่า อย่างใด อย่าง
หนึ่ ง หรื อ หลายอย่า งรวมกัน ยกเว้น การผลิ ต เพื่ อ
บริ โภคในครัวเรื อน
หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การตากเนื้ อ สัตว์หรื อ ผลิ ต
เนื้ อสัตว์เค็มทุกชนิ ดรวมทั้งการเคี่ยวมันกุง้ ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

หมายเหตุ
ซอสหมายถึงเครื่ องปรุ งรส มีลกั ษณะ
เหลวหรื อค่อนข้างข้น ใช้จิ้มหรื อปรุ ง
อาหารเพื่อให้มีรสชาติดีข้ ึน
(พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๓๕)
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ )

-

หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตอาหารจากสัตว์หรื อ ดูหลักเกณฑ์ ข้อ ๗ เรื่ องการยกเว้น
พื ช ด้ ว ยวิ ธี ก ารใด ๆ ซึ่ งมิ ใ ช่ ป ระเภทอาหารที่
กําหนดไว้ชดั เจนแล้ว ในข้อ ๓(๑) – ๓(๓) นอกจาก
(๙) และ (๑๑) ทั้งนี้ ไม่รวมสถานที่จาํ หน่าย การเร่
ขาย การขายในตลาด และการผลิ ตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
หมายถึง สถานที่ที่เคี่ยวนํ้ามันหมูหรื อผลิตกุนเชียง ดูหลักเกณฑ์ ข้อ ๗ เรื่ องการยกเว้น
หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ งั ยกเว้นในสถานที่ จาํ หน่ าย
อาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาดและการผลิ ต
เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

๑๙

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

ชื่อกิจการ
๓ (๗) การผลิ ตเส้นหมี่
ขนมจี น ก๋ วยเตี๋ ย วเต้ า ฮวย
เต้าหู ้ วุน้ เส้น เกี้ยมอี๋
๓ (๘) การผลิตแบะแซ
๓ (๙) การผลิตอาหารบรรจุ
กระป๋ อง ขวดหรื อภาชนะอื่น
ใด

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท าํ การผลิ ต เส้ น หมี่ ขนมจี น
ก๋ วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้ วุน้ เส้น หรื อ เกี้ยมอี๋

หมายเหตุ
-

หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตแบะแซ
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตอาหารประเภทบรรจุ
กระป๋ อง หรื อขวด หรื อภาชนะอื่นใดที่มีลกั ษณะที่
เป็ น package เหมาะต่อการเคลื่อนย้ายและป้ องกัน
การปนเปื้ อนได้ ร ะดั บ หนึ่ ง เช่ น การบรรจุ
ถุงพลาสติก การห่อแผ่นพลาสติก เป็ นต้น
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตขนมปั งสด ขนมปั ง
แห้ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ ซึ่ งครอบคลุมถึ งขนมเค้ก
คุกกี้ โมจิ ด้วย
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การแกะ ล้างสัตว์น้ าํ เพื่อส่ ง
ต่ อ จํา หน่ า ยแก่ กิ จ การห้อ งเย็น หรื อ โรงงานผลิ ต
อาหารอื่ น ๆ ยกเว้ น การผลิ ต เพื่ อ บริ โภคใน
ครัวเรื อน
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน
หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น นํ้า ผลไม้ทุ ก ชนิ ด
กาแฟ นํ้าชา ที่บรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะ
อื่นใด เช่น กล่องกระดาษ ขวดพลาสติก เป็ นต้น

-

๓(๑๐) การประกอบกิจการ
ทํา ขนมปั ง สดขนมปั ง แห้ ง
จันอับขนมเปี๊ ยะ
๓ (๑๑) การแกะ การล้าง
สัตว์น้ าํ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของ
กิ จ การห้ อ งเย็ น ยกเว้น การ
ผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม
นํ้ า ห ว า น นํ้ า โ ซ ด า นํ้ าถั่ ว
เหลื อ ง เครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ต่ า งๆ
บ ร ร จุ ก ร ะ ป๋ อ ง ข ว ด ห รื อ
ภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๑๓) การผลิต การแบ่ง หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท าํ การผลิ ต นํ้าตาลหรื อ แบ่ ง
บรรจุน้ าํ ตาล
บรรจุน้ าํ ตาล ซึ่ งหมายรวมถึง นํ้าตาลปี๊ บ นํ้าตาล
ทราย นํ้าตาลแดง
๓ (๑๔) การผลิต
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตนมสด นมข้นนมผง
ชีส นมอัดเม็ด หรื อผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว
๓(๑๕)การผลิต การแบ่ ง หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตหรื อแบ่งบรรจุ
บรรจุ เ อททิ ล แอลกอฮอล์ เอททิ ล แอลกอฮอล์ หรื อสุ ร าทุ ก ชนิ ด (ที่ ไ ม่ ผิ ด
สุ รา เบียร์ นํ้าส้มสายชู
กฎหมาย)หรื อนํ้าส้มสายชูทุกชนิด เช่น นํ้าส้มสายชู
กลัน่ หรื อเทียมหรื อหมัก

-

-

-

-

-

๒๐

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

ชื่อกิจการ
๓ (๑๖) การคัว่ กาแฟ
๓ (๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วย
เครื่ องจักร

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การคัว่ เมล็ดกาแฟ
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตลูกชิ้นทุกชนิด เช่น
ลูกชิ้นหมู่ วัว ปลา กุง้ หรื ออื่น ๆ ที่ผลิตด้วย
เครื่ องจักร

๓ (๑๘) การผลิตผงชูรส
๓ (๑๙) การผลิตนํ้ากลัน่ นํ้า
บริ โภค

หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตผงชูรส
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตนํ้ากลัน่ ทุกชนิด
รวมทั้งนํ้ากลัน่ เติมแบตเตอรี่ และสถานที่ผลิตนํ้า
บริ โภคบรรจุขวดหรื อบริ การด้วยระบบท่อ เช่น
ระบบนํ้าประปาเพื่อบริ โภค

๓(๒๐) การตาก การหมัก
การดองผัก ผลไม้ หรื อพืช
อย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๒๒) การผลิต การบรรจุ
ใบชาแห้ง ชาผง หรื อ
เครื่ องดื่มชนิดผงอื่น ๆ

หมายถึง สถานที่ทาํ การตาก หรื อหมักหรื อดอง
พืช ผัก ผลไม้ทุกชนิด เพื่อส่ งจําหน่ายโดยไม่
ครอบคลุมการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
หมายถึง สถานที่ผลิตหรื อบรรจุใบชาแห้ง ชาผง
หรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่น ๆ เช่น ขิงผง มะตูมผง
เห็ดผง เป็ นต้น

หมายเหตุ
-เครื่ องจักร (ตาม พรบ.โรงงานฯ)
หมายถึงสิ่ งที่ ประกอบด้วยชิ้นส่ วน
หลายชิ้นสําหรับใช้ก่อ กําเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรื อแปลงสภาพพลังงานหรื อ
ส่ งพลังงาน ทั้ง นี้ดว้ ยกําลังนํ้า ไอนํ้า
ลมก๊าซ ไฟฟ้ า หรื อพลังงานอื่น อย่าง
ใด อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกัน
และหมายความรวมถึงเครื่ องมือ
อุปกรณ์ไฟล์วีล ปุลเล สายพาน เพลา
เกียร์ หรื อสิ่ งอื่นที่ทาํ งาน สนองกัน
กรณี บา้ นจัดสรรที่ทาํ ระบบนํ้าประปา
ให้ครัว เรื อนในหมู่บา้ นไม่ถือเป็ น
การค้า ไม่ตอ้ งขออนุญาตแต่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทัว่ ไปของ
ท้องถิ่น
-

-

๒๑

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

ชื่อกิจการ
๓ (๒๓) การผลิตไอศกรี ม
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
๓ (๒๔) การผลิตบะหมี่
มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่น
ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
๓ (๒๕) การประกอบกิจการ
ห้องเย็นแช่แข็งอาหาร

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตไอศกรี มทุกชนิด เช่น
ไอศกรี มรสกะทิ วานิลา ไอศกรี มหลอด ทั้งที่ผลิต
ด้วยเครื่ องจักรหรื อด้วยมือ
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

๓ (๒๖) การผลิตนํ้าแข็ง
ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ใน
สถานที่จาํ หน่ายอาหารและ
เพื่อการบริ โภคในครัวเรื อน
๓ (๒๗) การเก็บ การถนอม
อาหารด้วยเครื่ องจักรที่มี
กําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป

หมายถึง สถานที่ที่หรื อโรงผลิตนํ้าแข็ง ทั้งเป็ น
นํ้าแข็งก้อนใหญ่ และนํ้าแข็งหลอด โดยไม่นบั รวม
การผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาํ หน่ายอาหารหรื อเพื่อ
การบริ โภคในครัวเรื อน
หมายถึง สถานที่ที่จดั ไว้เพื่อเก็บหรื อถนอมอาหาร
จะโดยวิธีการแช่เย็น (แต่ไม่ถึงกับแช่แข็ง) การอบ
ให้แห้งหรื อวิธีการอื่นที่มีการใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลัง
ตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป

หมายเหตุ
-

-

หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการห้องเย็นสําหรับ ถ้าเป็ นส่ วนหนึ่งของโรงฆ่าสัตว์ให้
แช่แข็งอาหารซึ่งหมายถึงอาหารทะเลหรื อเนื้อสัตว์ ควบคุมเป็ นกิจการ ข้อ ๒ (๑)
โดยมีข้นั ตอนการเก็บอาหารเข้าห้องเย็น และแช่
แข็งเป็ นสําคัญ และมิใช่ส่วนหนึ่งของโรงฆ่าสัตว์

๔.กิจการทีเ่ กีย่ วกับ
ยา,เวชภัณฑ์ อุปกรณ์
การแพทย์ เครื่องสํ าอาง,
ผลิตภัณฑ์ ชําระล้ าง
(๑) การผลิต การโม่ การบด หมายถึง สถานที่ที่ผลิต โม่ บด ผสม หรื อบรรจุ
การผสม การบรรจุยาด้วย
ยาทุกชนิด ด้วยเครื่ องจักร ซึ่งครอบคลุม ทั้งยา
เครื่ องจักร
โบราณ ยาแผนปัจจุบนั หรื อยาแผนไทย

ถ้าเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจการอื่น แล้วให้
ควบคุมเป็ นกิจการอื่นนั้น ๕ แรงม้า
ให้วดั เป็ นแรงม้าของเครื่ องจักรหรื อ
เปรี ยบเทียบพลังงานความร้อนไฟฟ้ า
เครื่ องยนต์ หรื อเครื่ องกําเนิดไอนํ้าได้
เครื่ องจักร ดูขอ้ ๓ (๑๗)

ยาหมายถึง ยาตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐

๒๒
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ชื่อกิจการ
๔ (๒) การผลิต การบรรจุยา
สี ฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษ
เย็น เครื่ องสําอางต่าง ๆ
๔ (๓) การผลิตสําลี
ผลิตภัณฑ์จากสําลี
๔ (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้า
ปิ ดแผล ผ้า อนามัย ผ้า อ้ อ ม
สําเร็ จรู ป
๔ (๕) การผลิตสบู่ผงซักฟอก
ผลิตภัณฑ์ชาํ ระล้างต่าง ๆ

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึ ง สถานที่ ที่ ผ ลิ ต หรื อบรรจุ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ประเภทยาสี ฟั น แชมพู ผ้า เย็น กระดาษเย็น
(บรรจุซองหรื อขวด) รวมทั้งเครื่ องสําอางด้วย
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ สําลี หรื อผลิตภัณฑ์จากสําลี
เช่นไม้ปั่นหู (cotton bud) เป็ นต้น
หมายถึ ง สถานที่ ที่ ผ ลิ ต ผ้า พัน แผล ผ้า ปิ ดแผล
ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็ จรู ปชนิดต่าง ๆ
หมายถึ ง สถานที่ ที่ ผ ลิ ต สบู่ ก้อ น หรือสบู่ เ หลว
ผงซัก ฟอก หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ช ํา ระล้า งต่ า ง ๆ เช่ น
นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาทําความสะอาดครั ว ห้องนํ้า,
ห้องส้วมชนิดต่าง ๆ

หมายเหตุ
เครื่ องสําอางหมายถึง เครื่ องสําอาง
ตามพระราชบัญญัติเครื่ องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๓๕
สําลีหมายถึงผลิตภัณฑ์จากฝ้ าย
-

-

๕ . กิ จ ก า ร ที่ เ กี่ ย ว กั บ
การเกษตร
๕(๑) การอัด การสกัดเอา หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การอัดหรื อสกัดนํ้ามันจาก
นํ้ามันจากพืช
พืชไม่ว่าจากเมล็ด ดอก ต้น หรื อใบ เช่ น เมล็ด
ละหุ่ง ดอกทานตะวัน ต้นสน เป็ นต้น
๕ (๒) การล้าง การอบ การ หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การล้าง อบหรื อรม หรื อ
รม การสะสมยางดิบ
เก็บสะสมยางดิบ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
รวมกัน
๕ (๓) การผลิตแป้ งมัน หมายถึง สถานที่ที่ผลิตแป้ งที่มาจากพืชชนิ ดต่าง ๆ เครื่ องจักรดู ข้อ ๓ (๑๗)
สํ า ปะหลั ง แป้ งสาคู หรื อ ด้วยเครื่ องจักร เช่น แป้ งมัน แป้ งข้าวจ้าว แป้ งข้าว
แป้ งอื่น ๆ ในทํานองเดียว
เหนียว เม็ดสาคู เป็ นต้น
กันด้วยเครื่ องจักร
๕ (๔) การสี ขา้ วด้วย หมายถึง สถานที่ที่หรื อโรงสี ขา้ วด้วยเครื่ องจักรไม่ เครื่ องจักรดู ข้อ๓ (๑๗)
เครื่ องจักร
ครอบคลุมการสี ขา้ วด้วยมือแบบชาวบ้าน
๕ (๕) การผลิตยาสู บ
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตยาสู บเป็ นมวนแบบโรงงาน
หรือผลิ ต ยาเส้ น แบบอุ ต สาหกรรมในครั ว เรือน
รวมทั้งโรงบ่มยาเส้นด้วย
๕ (๖) การขัด การกะเทาะ หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การขัด กะเทาะ หรื อ บด
การบดเมล็ดพืช การนวดข้าว เมล็ ด พื ช ชนิ ด ต่ า ง ๆ หรื อการนวดข้ า วด้ ว ย
ด้วยเครื่ องจักร
เครื่ องจักร เช่ น กระกะเทาะเม็ดมะม่ วงหิ มะพาน
การบดเมล็ดถัว่ เป็ นต้น

เครื่ องจักร ดูขอ้ ๓ (๑๗)

๒๓
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ชื่อกิจการ
๕ (๗) การผลิตการสะสมปุ๋ ย
๕ (๘) การผลิตใยมะพร้าว
หรื อวัตถุที่คล้ายคลึงด้วย
เครื่ องจักร
๕ (๙) การตาก การสะสม
หรื อการขนถ่ายมันสําปะหลัง
๖.กิจการทีเ่ กีย่ วกับโลหะหรือ
แร่
๖ (๑) การผลิตโลหะเป็ น
ภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
อุปกรณ์ หรื อ เครื่ องใช้ต่าง ๆ
๖ (๒) การหลอม การหล่อ
การถลุงแร่ หรื อโลหะทุกชนิด
ยกเว้นกิจการใน (๑)

ขอบเขตและความหมาย
หมายเหตุ
หมายถึ ง สถานที่ที่ผลิ ตหรื อเก็บสะสมปุ๋ ย ซึ่ งจะ
เครื่ องจักรดู ข้อ ๓ (๑๗) ประเภทใย
เป็ นประเภทปุ๋ ยหมัก หรื อ ปุ๋ ยเคมีกไ็ ด้
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตใยมะพร้าว หรื อใยจากพืช สังเคราะห์เป็ นกิจการ ข้อ ๑๒ (๖)
อื่ น ด้ว ยเครื่ อ งจัก ร เช่ น ปอกระเจา ฝ้ าย แต่ ไ ม่
รวมถึงประเภทใยสังเคราะห์
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การตาก หรื อเก็บสะสม หรื อ
ขนถ่าย มันสําปะหลัง

หมายถึ ง สถานที่ ที่ ห รื อโรงงานผลิ ต ภาชนะ
เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ หรื อเครื่ องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะ เช่น หม้อ กระทะ ช้อน ส้อม มีด คีม
เครื่ องยนต์ เครื่ องสู บนํ้า จอบ เสี ยม เป็ นต้น
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การหลอม หรื อถลุง แร่ หรื อ
โลหะทุกชนิ ด เช่ น หลอมเหล็ก หล่อตะกัว่ เป็ น
ต้น ยกเว้น กรณี ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของกิจการ ๖ (๑)
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การกลึง เจาะ เชื่ อม ตี ตัด
๖ (๓) การกลึง การเชื่อม
ประสาน รี ด หรื ออัดโลหะทุกชนิ ดด้วยเครื่ องจักร
การตี การตัด
การประสาน การรี ด การอัด หรื อด้ ว ยก๊ า ซหรื อไฟฟ้ า เช่ น การทํา เหล็ ก ดั ด
ประตูเหล็ก ทําเส้นลวด เป็นต้น ยกเว้นกรณี ที่เป็น
โลหะ ด้วยเครื่ องจักรหรื อ
ส่ วนหนึ่งของกิจการ ๖(๑)
ก๊าซ หรื อไฟฟ้ า
ยกเว้น กิจการใน (๑)
หมายถึ ง สถานที่ ที่ ทาํ การเคลื อบ ชุ บ โลหะด้ว ย
๖ (๔) การเคลือบ การชุบ
โลหะชนิดต่าง ๆ เช่น ตะกัว่ สังกะสี ดีบุก
โลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี
ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรื อ โครเมี่ ยม นิ เกิ ล เป็ นต้น ยกเว้นกรณี ที่เป็ นส่ วน
หนึ่งของกิจการ ๖(๑)
โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการ
ใน (๑)
๖ (๕) การขัด การล้างโลหะ หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การขัด ล้างโลหะทุกชนิ ด
ด้วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อ ด้วยเครื่ องจักร หรื อ สารเคมี หรื อ วิธีอื่นใด เช่ น
ล้าง ขัดด้ว ยการพ่นทราย เป็ นต้น ยกเว้น กรณี ที่
วิธีอื่น
เป็ นส่ วนหนึ่งของกิจการ ๖(๑)

-

-

กรณี กิจการตัด เชื่อม ประสานทองคํา
ด้วยอุปกรณ์กลไกเป่ าลมและใช้น้ าํ มัน
เบนซินเป็ นเชื้อเพลิงถือเป็ นเครื่ องจักร
ชนิดหนึ่งตามความหมายใน ข้อ ๓
(๑๗)
-

-

๒๔
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ชื่อกิจการ
๖ (๖) การทําเหมืองแร่ การ
สะสม การแยก การคัดเลือก
หรื อการล้างแร่
๗. กิจการเกีย่ วกับ
ยานยนต์ เครื่องจักร
เครื่องกล
๗ (๑) การต่อ การประกอบ
การเคาะ การปะผุ การพ่นสี
การพ่นสารกันสนิม ยานยนต์
๗ (๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
การซ่อม การปรับแต่งระบบ
ปรับอากาศ หรื ออุปกรณ์ที่
เป็ นส่ วนประกอบของยาน
ยนต์เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
๗ (๓) การประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับยานยนต์เครื่ องจักร
หรื อเครื่ องกลซึ่งมีไว้บริ การ
หรื อจําหน่ายและในการ
ประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม
หรื อปรับปรุ งยานยนต์
เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
ดังกล่าวด้วย
๗ (๔) การล้าง การอัดฉี ด
ยานยนต์
๗ (๕) การผลิต การซ่อม
การอัดแบตเตอรี่
๗ (๖) การปะ การเชื่อมยาง
๗ (๗) การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
๘.กิจการทีเ่ กีย่ วกับไม้
๘ (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการเหมืองแร่ สะสม
หรื อแยกหรื อคัดเลือก หรื อล้างแร่ ทุกชนิด

หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การต่อ ประกอบ เคาะ
ปะผุ พ่ น สี หรื อ พ่น สารกัน สนิ ม สํา หรั บ ยาน
ยนต์ทุกชนิด
หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท าํ การตั้ง ศู น ย์ถ่ ว งล้อ ซ่ อ ม
ปรั บ แต่ ง ระบบปรั บ อากาศ หรื อ อุ ป กรณ์ อื่น ๆ ที่
เป็ นส่ วนประกอบของยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อ
เครื่ องกล

หมายเหตุ
-

ยานยนต์หมายถึงพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้
เครื่ อง ยนต์ทาํ ให้เกิดพลังงานในการ
เคลื่อนที่
เครื่ องจักร ดูขอ้ ๓(๑๗)

หมายถึ ง สถานที่ ที่ จ ํ า หน่ายยานยนต์ หรื อ หากไม่มีการซ่อมก็ไม่เข้าข่ายกิจการนี้
เครื่ องจั ก รหรื อเครื่ องกลหรื อมี ไ ว้เ พื่ อ บริ การ
โครงการให้เช่ า ซึ่ งประกอบการนี้ มีการซ่ อมหรื อ
ปรั บ ปรุ ง ยานยนต์ หรื อ เครื่ อ งจัก รหรื อ เครื่ อ งกล
ดังกล่าวด้วย

หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การล้าง หรื ออัดฉี ดยานยนต์
ทุกชนิด
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิต หรื อซ่ อม หรื ออัด
หรื อชาร์ต แบตเตอรี่
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การปะยาง หรื อเชื่อมยาง
หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท ํา การผลิ ต หรืออัด ผ้า เบรค
ผ้าคลัชทุกชนิด
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตไม้ขีดไฟ

-

๒๕
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ชื่อกิจการ
๘ (๒) การเลื่อย การซอย
การขัด การไส การเจาะ
การขุดร่ อง การทําคิ้ว หรื อ
การตัดไม้ดว้ ย
เครื่ องจักร
๘ (๓) การประดิษฐ์ไม้หวาย
เป็ นสิ่ งของด้วยเครื่ องจักร
หรื อการพ่น การทา สาร
เคลือบเงา
สี หรื อการแต่งสําเร็ จผลิต
ภัณฑ์จากไม้หรื อหวาย
๘(๔) การอบไม้
๘ (๕) การผลิตธูป ด้วย
เครื่ องจักร
๘ (๖) การประดิษฐ์สิ่งของ
เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้วย
กระดาษ
๘ (๗) การผลิตกระดาษ
ต่าง ๆ
๘ (๘) การเผาถ่าน หรื อการ
สะสมถ่าน
๙. การประกอบกิจการ
บริการ
๙(๑) การประกอบกิจการ
สปาเพื่อสุ ขภาพ

ขอบเขตและความหมาย
หมายเหตุ
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การเลื่อย ซอย ขัด ไสเจาะ กรณี ที่มิได้ใช้เครื่ องจักร
ขุดร่ อง ตัด รวมทั้งการทําคิ้วไม้โดยใช้เครื่ องจักร
ไม่เข้าข่ายกิจการนี้

หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท ํา สิ่ งของต่ า ง ๆ รวมทั้ ง
เฟอร์ นิ เจอร์ ด้ ว ยไม้ ห รื อหวาย โดยต้ อ งใช้
เครื่ องจักรในการทํา หรื อ หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ
การพ่นหรื อทาสารเคลื อบเงาหรื อสี กบั ผลิ ตภัณฑ์
สิ่ ง ของที่ ท ํา ด้ ว ยไม้ห รื อหวายเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
สวยงาม
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การอบไม้ทุกชนิด
หมายถึง สถานที่ที่ผลิตธูปโดยใช้เครื่ องจักร

กรณี ที่ผลิตสิ่ งของด้วยไม้หรื อหวาย
โดยไม่ใช้เครื่ องจักรไม่เข้าข่าย แต่ถา้
เป็ นการพ่นหรื อทาสี หรื อสารเคลือบ
เงาดังกล่าวเข้าข่ายกิจการนี้

-

หมายถึง สถานที่ที่ทาํ สิ่ งของ เครื่ องใช้ หรื อ
เครื่ องเขียน
ด้วยกระดาษ เช่ น ตุ๊กตากระดาษ
กระดาษอัด ทํากล่องกระดาษ เป็ นต้น
หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การผลิ ตกระดาษ หรื อเยื่อ
กระดาษทุกชนิ ด เช่ น ทํากระดาษสากระดาษชําระ
เป็ นต้น
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตถ่านโดยการเผาหรื อ กรณี สะสมถ่านเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงนั้น
เก็บสะสมถ่าน รวมทั้งการสะสมเพื่อเป็ นเชื้อเพลิง ไม่ตอ้ งขอใบอนุญาตแต่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น เว้นแต่เป็ น
การให้บริ การในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
หมายถึง การประกอบกิ จการที่ ให้การดูแลและสร้ าง
สุ ขภาพ โดยบริ การหลักที่จดั ไว้ ประกอบด้วย การนวด
เพื่อสุ ขภาพ และการใช้น้ าํ เพื่อสุ ขภาพ โดยอาจมีบริ การ
เสริ มประกอบด้วย เช่ น การอบเพื่อสุ ขภาพ การออก
กําลังกายเพื่อสุ ขภาพ โภชณาบําบัดและการ ควบคุม
อาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใช้ส มุ น ไพรหรื อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ตลอดจนการแพทย์ ทางเลือก
อื่นๆ หรื อไม่กไ็ ด้ โดยทั้งนี้ บริ การที่จดั ไว้จะต้องไม่ขดั
ต่ อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบโรคศิ ล ปะ และ
กฎหมายว่าด้วยวิชาชี พทางการแพทย์ และต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวง
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ชื่อกิจการ
๙ (๒) การประกอบกิจการ
อาบ อบ นวด

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิ จการอาบ อบ นวด
หรื อทุกอย่างรวมกัน รวมทั้งการนวดแผนโบราณ
ด้วย
๙(๓)การประกอบกิจการ
หมายถึ ง สถานที่ ที่ป ระกอบกิ จ การอาบนํ้า เช่ น
สถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบ การบริ ก ารอาบนํ้า ที่ ช ายหาด ชายทะเล เป็ นต้น
สมุนไพร
รวมทั้งการประกอบกิจการ อบไอนํ้า หรื อ
อบสมุนไพร
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้เช่าพักแรมค้าง
๙(๔) การประกอบกิจการ
โรงแรม หรื อกิจการอื่นใน
คืนโดยคิดค่าบริ การเป็ นรายวัน ซึ่ งรวมทั้งที่เช่าพัก
ทํานองเดียวกัน
แบบรี สอร์ ต บัง กะโลและอื่ น ๆ ตาม พ.ร.บ.
โรงแรมฯ

๙ (๕) การประกอบการ
กิจการหอพัก อาคาร ชุดให้
เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า
หรื อกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน
๙ (๖) การประกอบกิจการ
โรงมหรสพ

๙ (๗) การจัดให้มีการแสดง
ดนตรี เต้นรํารําวง ฯ

หมายเหตุ
เว้นแต่เป็ นการให้บริ การใน ๙(๒)หรื อ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
ก ร ณี ก า ร อ บ ส มุ น ไ พ ร ข อ ง
สถานพยาบาลของรั ฐ ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น
การค้า
โรงแรม (ตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.
๒๔๗๘) ถึงบรรดาสถานที่ทุกชนิ ดที่
จัด ตั้ง ขึ้ นเพื่ อ รั บ สิ น จ้ า งสํ า หรั บ คน
เดิ นทางหรื อบุคคลที่ ประสงค์จะหาที่
อยูห่ รื อที่พกั ชัว่ คราว

หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้เช่าพักอาศัยเป็ น รายเดื อน ในลักษณะหอพัก หรื ออาคารชุ ดให้เช่ า
เช่น บ้านเช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรื ออื่น ๆ เช่น
เกสท์เฮาส์ ที่ไม่เข้าข่ายกิจการโรงแรม
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการโรงมหรสพ เช่ น
โรงหนัง โรงภาพยนตร์ โรงละคร และอื่ น ๆ
ตาม พรบ. ป้ องกันอันตรายอันเกิ ดแต่การเล่ น
มหรสพฯ

โรงมหรสพ (ตาม พรบ. ป้ องกัน
อัน ตรายอัน เกิ ด แต่ ก ารเล่ น มหรสพ
พุทธศักราช ๒๔๖๔) หมายความ
ตลอดถึ งตึก เรื อน โรงหรื อกระโจม
และที่ ป ลู ก กํา บัง อย่ า งใด ๆ ซึ่ งเป็ น
สถานที่ สําหรั บเล่ นมหรสพ (เช่ น งิ้ ว
ลิเก ละคร ภาพยนตร์ )เพื่อเก็บเงินแก่
คนดู
หมายถึ ง สถานที่ ที่จดั ให้มีการแสดงดนตรี หรื อ กรณี ที่ เ ป็ นการแสดงที่ เ ก็ บ ค่ า เข้า ชม
จัดให้มีการเต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คารา หรื อค่าเข้า
โอเกะ หรื อการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๒๗
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ชื่อกิจการ
ขอบเขตและความหมาย
๙(๘) การประกอบกิ จการ หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการสระว่ายนํ้าที่ให้คน
สระว่ายนํ้าหรื อ กิ จการอื่ น ๆ เข้าไปเล่นนํ้า ว่ายนํ้าหรื อออกกําลังกาย เช่น
สระว่ายนํ้าสวนสยาม หรื อสระว่ายนํ้าของศูนย์
ในทํานองเดียวกัน
การค้าต่าง ๆ เป็ นต้น
หมายถึง สถานที่ที่จดั ให้มีการเล่นสเก็ตที่ตอ้ งมีการ
๙ (๙) การจัดให้มีการเล่น
สเก็ ต โดยมี แ สง หรื อ เสี ย ง ใช้แสงหรื อเสี ยงประกอบการเล่นนั้นหรื อการเล่น
ประกอบหรื อ การเล่ น อื่ น ๆ ลักษณะอย่างเดียวกันเช่นการเล่นรอลเลอร์เบส
ในทํานองเดียวกัน
หรื อสเก็ตนํ้าแข็ง เป็ นต้น
๙ (๑๐) การประกอบกิจการ หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการเสริ มสวยของ
เสริ มสวยหรื อแต่งผมเว้นแต่ สุ ภาพสตรี หรื อการแต่งผมของสุ ภาพบุรุษ รวมทั้ง
กิจการที่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ตาม การแต่งเล็บ แต่งหน้า นวดหรื ออบหน้าหรื อผิว
กฎหมายว่าด้วยการประกอบ หรื ออื่น ๆ เว้นแต่กิจการนั้น ๆ เข้าข่ายกิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
วิชาชีพเวชกรรม
เวชกรรม เช่น การศัลยกรรมตกแต่ง เป็ นต้น
๙ (๑๑) การประกอบกิจการ หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้บริ การควบคุม
ให้ บ ริ การควบคุ ม นํ้ าหนั ก นํ้าหนัก ซึ่งหมายถึง การรักษานํ้าหนักของร่ างกาย
โ ด ย วิ ธี ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง ให้เหมาะสมกับวัยและรู ปร่ าง โดยอาจเพิ่มหรื อลด
โภชนาการ ให้ อ าหารที่ มี นํ้าหนักหรื อหรื อให้คงที่กไ็ ด้ซ่ ึงให้บริ การโดย
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ พิ เ ศ ษ ก า ร วิธีการใด ๆ เช่น การควบคุมทางโภชนาการ การให้
บริ ห ารร่ า งกาย หรื อ โดยวิ ธี อาหารหรื อยาที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ ทั้งนี้ไม่รวม
อื่ น ใดเว้น แต่ ก ารให้ บ ริ การ การให้บริ การในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า
ดั ง กล่ า วในสถานพยาบาล ด้วยสถานพยาบาล
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาล

๙ (๑๒) การประกอบกิจการ หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการเกี่ยวกับสวนสนุก
สวนสนุก ตูเ้ กม
หรื อตูเ้ กม เช่น สวนสนุกแบบแดนเนรมิต สวน
สนุกในห้างสรรพสิ นค้า
๙ (๑๓) การประกอบกิจการ หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้มีการเล่นกอล์ฟ
ส น า ม ก อ ล์ ฟ ห รื อ ส น า ม หรื อฝึกซ้อมเล่นกอล์ฟ
ฝึกซ้อมกอล์ฟ

หมายเหตุ
-

สถานพยาบาล (ตาม พรบ.
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔)

ห ม า ย ถึ ง ส ถ า น ที่ ร ว ม ต ล อ ด ถึ ง
ยานพาหนะซึ่ งจัดไว้เพื่อการประกอบ
โรคศิ ล ปะตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุ มการประกอบโรคศิ ลปะ หรื อ
ซึ่ ง จัด ไว้เ พื่ อ ประกอบกิ จ การอื่ น ด้ว ย
การผ่ า ตัด ฉี ด ยา หรื อฉี ด สารใด ๆ
หรื อด้ว ยการใช้ ก รรมวิ ธี อื่ น ซึ่ งเป็ น
กรรมวิ ธีของการประกอบโรคศิ ลปะ
ทั้งนี้ โดยกระทําเป็ นปกติธุระไม่ว่าจะ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ แต่
ไม่รวมถึ งสถานที่ขายยาตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ยการ ขายยาซึ่ ง ประกอบ ธุ ร กิ จ
การขายยาโดยเฉพาะ
-

-

๒๘

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

ชื่อกิจการ
๙ (๑๔) การประกอบกิจการ
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
การสาธารณสุ ขวิทยาศาสตร์
หรื อ สิ่ งแวดล้อม

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการให้บริ การเกี่ยวกับ
ห้องปฏิบตั ิ (lab) ทั้งทางด้านการแพทย์ การ
สาธารณสุ ข วิทยาศาสตร์ หรื อสิ่ งแวดล้อม เช่ น
ห้องปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์เลื อด ปั สสาวะ นํ้า
เสี ย สารเคมี หรื อห้อ งปฏิ บ ตั ิ การทางวิศ วกรรม
ด้วย เว้นแต่การบริ การที่มีอยูใ่ นสถานพยาบาล
หมายถึ ง สถานที่ ป ระกอบการที่ ใ ห้ บ ริ การสั ก
๙(๑๕)การสักผิวหนัง การ
ผิวหนัง การเจาะหูหรื อเจาะอวัยวะอื่น ๆ
เจาะหูหรื อเจาะอวัยวะอื่น
๙(๑๖)การประกอบกิจการ
หมายถึ ง การประกอบกิ จ การที่ ใ ห้ บ ริ การส่ ง
ให้บริ การเลี้ยงและดูแลเด็กที่ พนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ
บ้าน
ไม่ เกิ น ๖ ปี ที่ บา้ นของผูร้ ั บบริ การ ทั้งนี้ ไม่ ว่าการ
ประกอบกิ จ การนั้น จะมี ส ถานที่ รั บ เลี้ ย งเด็ก หรื อ
สถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยูด่ ว้ ยหรื อไม่กต็ าม
๑๐. กิจการทีเ่ กีย่ วกับสิ่ งทอ
๑๐(๑) การปั่นด้าย การกรอ หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การกรอด้าย การทอผ้า โดย
ด้าย การทอผ้าด้วยเครื่ องจักร ใช้เครื่ องจักร หรื อกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ข้ ึนไป
หรื อการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ ๕ กี่ข้ ึนไป
หมายถึ ง สถานที่ที่เก็บสะสมปอ ป่ าน ฝ้ าย หรื อ
๑๐ (๒) การสะสมปอป่ าน
นุ่น
ฝ้ ายหรื อนุ่น
๑๐ (๓) การปั่นฝ้ าย หรื อนุ่น หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การปั่นฝ้ ายหรื อนุ่น โดยใช้
เครื่ องจักร
ด้วยเครื่ องจักร
๑๐ (๔) การทอเสื่ อกระสอบ หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การทอเสื่ อ กระสอบ พรม
พรม หรื อสิ่ งทออื่น ๆ ด้วย หรื อสิ่ งทออื่น ๆ เช่น แห อวน เป็นต้น ทั้งนี้ ตอ้ ง
ทําโดยใช้เครื่ องจักร
เครื่ องจักร
๑๐ (๕) การเย็บผ้าด้วย
เครื่ องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่ อง
ขึ้นไป
๑๐ (๖) การพิมพ์ผา้ หรื อการ
พิมพ์บนสิ่ งทออื่น ๆ

หมายเหตุ
-

-

เครื่ องจักร ดู ๓(๑๗)

เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)
เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)
เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)

หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การเย็บผ้าทุกชนิ ดด้วยจักร เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)
เย็บผ้าตั้งแต่ ๕ เครื่ องขึ้นไป
หมายถึ ง สถานที่ที่ทาํ การพิมพ์สีหรื อลวดลายบน เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)
ผ้าหรื อสิ่ งทออื่น ๆ เช่ น เสื่ อ พรม กระสอบ เป็ น
ต้น

๒๙
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ชื่อกิจการ
๑๐ (๗) การซัก การอบ การ
รี ด การอัดกลีบผ้า
ด้วยเครื่ องจักร
๑๐ (๘) การย้อม การกัดสี ผา้
หรื อสิ่ งทออื่น ๆ

ขอบเขตและความหมาย
หมายเหตุ
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การซักผ้า อบผ้า รี ดผ้า หรื อ เครื่ องจักร ดู ๓(๑๗)
อัดกลีบผ้า โดยการใช้เครื่ องจักร
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การย้อมหรื อ กัดสี ผา้ หรื อสิ่ ง
ทออื่น ๆ รวมทั้งการฟอกสี ฟอกขาว เข่น การ
ฟอกผ้ายีนส์ เป็ นต้น

-

๑๑. กิจการทีเ่ กีย่ วกับหิน
ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ ายคลึง
๑๑ (๑) การผลิตภาชนะดิน หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท ํ า การผลิ ต ภาชนะหรื อ เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)
เผา หรื อผลิตภัณฑ์ดินเผา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระเภทดิ น เผาทุ ก ชนิ ด เช่ น ถ้ว ย จาน
ชาม กระถาง ตุ๊กตาที่ ท าํ ด้ว ยดิ นเผา หรื อเซรามิ ค
เป็ นต้น
๑๑ (๒) การระเบิด
หมายถึ ง สถานที่ที่ทาํ การระเบิดหิ น หรื อทําการ เครื่ องจักร ดู ๓ (๑๗)
การโม่ การป่ นหิ นด้ ว ย โม่หรื อป่ นหิ น โดยใช้เครื่ องจักร
เครื่ องจักร
๑๑ (๓) การผลิตเครื่ องใช้ดว้ ย หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท าํ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ที่ ท าํ ด้ว ย
ซีเมนต์หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง ซีเมนต์หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง เช่น ปูนปาสเตอร์
ปูนซีเมนต์ขาว เป็ นต้น
๑๑ (๔) การสะสม การผสม หมายถึง สถานที่ที่เก็บสะสม ซี เมนต์ หิ น ทราย
ซี เมนต์ หิ น ทราย หรื อวัตถุที่ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง เช่น ดินลูกรัง กรวด เป็ นต้น
คล้ายคลึง
รวมทั้งสถานที่ ทําการผสมคอนกรี ตที่พร้ อมเทลง
แบบ
๑๑ (๕) การเจียระไนเพชร หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท าํ การเจี ย ระไนเพชร หรื อ
พลอย หิ น กระจกหรื อวัตถุ พลอย หรื อหิ น หรื อกระจก หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
ที่คล้ายคลึง
เช่น มรกต หยก เป็ นต้น
๑๑ (๖) การเลื่อย การตัด หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท ํา การเลื่ อ ย ตั ด หินหรื อ ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์หินไม่เข้าข่าย
หรื อการประดิ ษ ฐ์ หิ นเป็ น ประดิษฐ์หินเป็ นสิ่ งของใช้ต่าง ๆ
สิ่ งของต่าง ๆ
๑๑ (๗) การผลิตชอล์ค ปูน หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์
ปาสเตอร์ ปู น ขาว ดิ น สอ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อทําการเผาหิ นปูน
พอง หรื อการเผาหิ นปูน
๑๑ (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การผลิ ตภัณฑ์ที่มีแร่ ใยหิ น
เป็ นส่ วนประกอบหรื อส่ วนผสม เช่น ผ้าเบรค
ต่าง ๆ ที่มีแร่ ใยหิ นเป็ น

๓๐
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ชื่อกิจการ
เช่น ผ้าเบรคผ้าครัช

ขอบเขตและความหมาย
ท่อนํ้า สายพาน หิ นเจียระไน ปะเก็น เป็ นต้น

หมายเหตุ

กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้อง
ยาง ฝ้ าเพดาน ท่อนํ้า เป็ นต้น

๑๑ (๙) การผลิตกระจกหรื อ
ผลิตภัณฑ์แก้ว
๑๑ (๑๐)การผลิต
กระดาษทราย
๑๑ (๑๑) การผลิตใยแก้ว
หรื อผลิตภัณฑ์จาก ใยแก้ว
๑๒.กิจการทีเ่ กีย่ วกับ
ปิ โตเลีย่ ม ถ่ านหิน
สารเคมี
๑๒ (๑) การผลิต การบรรจุ
การสะสม การขนส่ ง กรด
ด่าง สารออกซิไดส์ หรื อ
สารตัวทําละลาย
๑๒ (๒) การผลิต การบรรจุ
การสะสม การขนส่ งก๊าซ

หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตกระจกทําชนิดต่าง ๆ
หรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ก้ ว เช่ น กระจกเงา กระจก
หน้าต่าง ถ้วย แก้ว จาน ขวด เป็ นต้น
หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การผลิ ต กระดาษทรายทุ ก
ชนิด
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตใยแก้ว (fiber glass)
หรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว เช่น หลังคารถ รถยนต์
ถังนํ้าไฟเบอร์ เป็ นต้น

หมายถึ ง สถานที่ ที่ ทาํ การผลิ ต บรรจุ หรื อ เก็บ
สะสมสารเคมี ประเภทกรด ด่ าง สารออกซิ ไดส์
หรื อสารตัวทําละลายทุกชนิ ด รวมทั้ง การขนส่ ง
สารเคมีดงั กล่าวด้วย
หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การผลิ ต บรรจุ หรื อ เก็บ
สะสมก๊ า ซ ซึ่ งหมายรวมถึ ง ออกซิ เ จนเหลว
ไนโตรเจนเหลว หรื อ ก๊าซในสถานะของเหลวอื่น
รวมทั้งการขนส่ งก๊าซด้วย
๑๒ (๓) การผลิต การกลัน่
หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท าํ การผลิ ต กลั่น หรื อ เก็ บ
การสะสม การขนส่ งนํ้ามัน สะสมนํ้ามันปิ โตเลี่ยมหรื อผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยมต่าง
ปิ โตเลี่ยม หรื อผลิตภัณฑ์
ๆ เช่น ยาง แอสฟัล นํ้ามันเตา เป็นต้น รวมทั้งการ
ปิ โตเลี่ยมต่าง ๆ
ขนส่ งนํ้ามันปิ โตเลี่ยม หรื อ ผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยมนั้น
ๆ ด้วย
๑๒ (๔) การผลิต การสะสม หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท าํ การผลิ ต หรื อ เก็ บ สะสม
การขนส่ ง ถ่านหิ น ถ่านโค้ก ถ่านหิ น หรื อถ่านโค้ก รวมทั้งการขนส่ งถ่านหิ น
หรื อถ่านโค้กด้วย
๑๒ (๕) การพ่นสี ยกเว้น
หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท าํ การประดิ ษ ฐ์สิ่ ง ของหรื อ
กิจการใน ๗(๑)
ยกเว้นกรณี การประกอบการเคาะพ่นสี ยานยนต์
๑๒ (๖) การประดิษฐ์สิ่ง
หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การประดิ ษ ฐ์สิ่ ง ของ หรื อ
ของเครื่ องใช้ดว้ ยยาง ยาง
เครื่ องใช้ดว้ ยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ เช่น รองเท้า ยางรถ

-

-

กรณี ของผูป้ ระกอบกิจการขนส่ งเป็ น
การค้าต้องขอใบอนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นของเขตท้องถิ่นที่
บริ ษทั นั้นตั้งอยู่
-

-

-

เบเกอร์ไลท์ คือพลาสติกทนความ
ร้อน เช่น ด้ามตะหลิว หูจบั ของ
ภาชนะ เป็ นต้น

๓๑
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ชื่อกิจการ
๑๒ (๗) การโม่ การบดชัน
๑๒ (๘) การผลิตสี หรื อ
นํ้ามันผสมสี
๑๒ (๙) การผลิต การล้าง
ฟิ ล์มรู ปถ่าย หรื อฟิ ล์ม
ภาพยนตร์
๑๒ (๑๐) การเคลือบ การชุบ
วัตถุดว้ ยพลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรื อ
วัตถุที่คล้ายคลึง

ขอบเขตและความหมาย
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การโม่หรื อบดชัน
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตสี น้ าํ มัน หรื อนํ้ามัน
ที่ใช้ผสมสี เช่น นํ้ามันสน ทินเนอร์ เป็ นต้น
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การเคลือบ ชุ บ วัตถุต่าง ๆ
หรื อฟิ ล์มภาพยนตร์

หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การเคลือบ ชุ บ วัตถุต่าง ๆ
ทั้งที่เป็ นโลหะและอโลหะ ด้วยพลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
เช่น ชั้นวางภาชนะ (เหล็กเคลือบพลาสติก)
สายไฟฟ้ า เป็ นต้น
๑๒ (๑๑) การผลิตพลาสติก หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท าํ การผลิ ต พลาสติ ก หรื อ
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง เช่น
หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
เม็ดพลาสติก เป็ นต้น
๑๒ (๑๒) การผลิต การบรรจุ หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท ํา การผลิ ต บรรจุ ส ารเคมี
สารเคมีดบั เพลิง
สําหรั บดับเพลิ ง ทุกชนิ ด เช่ น กรด-โซดา โฟม
เคมี ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง เฮลอน
เป็ นต้น
๑๒ (๑๓) การผลิตนํ้าแข็ง
หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การผลิ ตนํ้าแข็งแห้ง หรื อ
แห้ง
คาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะที่เป็ นของแข็ง
๑๒ (๑๔) การผลิต การ
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิต เก็บสะสมดอกไม้
สะสม การขนส่ งดอกไม้
เพลิ ง พลุ หรื อ สารเคมี อนั เป็ นส่ วนประกอบใน
เพลิงหรื อสารเคมีอนั เป็ น
การผลิตดอกไม้เพลิง เช่น ดินปะสิ ว กํามะถัน เป็ น
ส่ วนประกอบในการผลิต
ต้น รวมทั้ง การขนส่ ง ดอกไม้เ พลิ ง หรื อ สารเคมี
ดอกไม้เพลิง
ดังกล่าว
๑๒ (๑๕)การผลิตเชลแล็ก
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตเชลแล็กหรื อสาร
หรื อสารเคลือบเงา
เคลือบเงา เช่น แลกเกอร์ ยูริเทน วานิช เป็ นต้น
๑๒(๑๖) การผลิต การบรรจุ หมายถึ ง สถานที่ที่ทาํ การผลิต บรรจุ เก็บสะสม
การสะสม การขน
สารกําจัดศัตรู พืชหรื อพาหะนําโรคทุกชนิด เช่น
ส่ งสารกําจัดศัตรู พืชหรื อ
ยากันยุง สารเคมีฉีดฆ่าแมลงวัน เป็ นต้น
พาหะนําโรค
๑๒ (๑๗) การผลิต การบรรจุ หมายถึ ง สถานที่ที่ทาํ การผลิต บรรจุ เก็บสะสม
การสะสมกาว
กาวทุกชนิ ด เช่น กาวยาง กาวแป้ ง กาวหนังสัตว์
กาววิทยาศาสตร์ เป็ นต้น

หมายเหตุ
-

-

-

-

-

-
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ชื่อกิจการ
ขอบเขตและความหมาย
๑๓. กิจการอืน่ ๆ
๑๓ (๑) การพิมพ์หนังสื อหรื อ หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การพิมพ์หนังสื อ สิ่ งพิมพ์
อื่น ๆ โดยใช้เครื่ องจักร เช่ น หนังสื อพิมพ์ แผ่น
สิ่ งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะ
พับ แผ่นโฆษณา โปสเตอร์ และหมายรวมถึงการ
เดียวกัน ด้วยเครื่ องจักร
พิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ด้วย
๑๓ (๒) การผลิต การซ่อม หมายถึ ง สถานที่ ที่ ท ํา การผลิ ต หรือซ่ อ มแซม
เครื่ องอีเลคโทรนิคส์เครื่ อง เครื่ องอีเลคโทรนิ คส์ เครื่ องไฟฟ้ า หรื อ อุปกรณ์
นั้น ๆ เช่น เครื่ องคิดเลข เครื่ องคอมพิวเตอร์
ไฟฟ้ า อุปกรณ์ อุปกรณ์
โทรทัศน์ วิทยุ ตูเ้ ย็น เตารี ด เป็ นต้น
อีเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์
ไฟฟ้ า
๑๓ (๓) การผลิตเทียน เทียน หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การผลิตเทียน เทียนไข หรื อ
วัต ถุ ที่ ค ล้า ยคลึ ง เช่ น ขี้ ผ้ ึ ง ไขสั ต ว์ แวกซ์ แ ข็ง
ไข หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
เป็ นต้น
๑๓ (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์ หมายถึ ง สถานที่ ที่ทาํ การพิ ม พ์แ บบ พิ ม พ์เ ขี ย ว
หรื อการถ่ายเอกสารด้วยเครื่ องถ่าย
เขียว หรื อการถ่ายเอกสาร
๑๓ (๕) การสะสมวัตถุหรื อ หมายถึง สถานที่ที่เก็บสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของเก่าที่
ชํา รุ ด ที่ ใ ช้แ ล้ว หรื อ เหลื อ ใช้ ซึ่ งหมายถึ ง การ
สิ่ งของที่ชาํ รุ ดใช้แล้วหรื อ
ค้าขายของเก่าที่เหลือทิ้ง เช่น เศษเหล็ก ขวดแก้ว
เหลือใช้
หนังสื อพิมพ์เก่า กล่องกระดาษ เป็ นต้น
๑๓ (๖) การประกอบกิจการ หมายถึง สถานที่ที่หรื อโกดังเก็บสิ นค้าต่าง ๆ
โกดังสิ นค้า
๑๓ (๗) การล้างขวด ภาชนะ หมายถึ ง สถานที่ที่ทาํ การล้าง ขวด หรื อภาชนะ
หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ใช้แล้ว เพื่อนําไปใช้ใหม่
หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้แล้ว
๑๓ (๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุ หมายถึง สถานที่ที่ทาํ การพิมพ์สีลงบนวัตถุต่าง ๆ
ที่ มิ ใ ช่ สิ่ งทอ เช่ น ขวด เครื่ องประดั บ กล่ อ ง
ที่มิใช่สิ่งทอ
กระดาษกล่องพลาสติก เป็ นต้น
หมายถึ ง สถานที่ที่ประกอบการก่ อสร้ างไม่ว่าจะ
๑๓ (๙) การก่อสร้าง
เป็ นการสร้ า งตึ ก อาคาร สะพาน หรื อ สิ่ ง ปลู ก
สร้างอื่น ๆ รวมทั้งการต่อเติมอาคารด้วย

หมายเหตุ
-

-

-

กรณี ร้านขายรถยนต์เก่า ของเก่า ของ
โบราณ ที่มี ค่าไม่เข้าข่ายกิจการนี้

-

การขอใบอนุญาตต้องขออนุญาตทุก
สถานที่ที่ทาํ การก่อสร้าง โดยต้องขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตท้องถิ่น
ที่สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่
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อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี
ท้ ายเทศบัญญัตกิ ารควบคุมการประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓
ลําดับที่
1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

กิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงสัตว์บก
1.1.1 การเลี้ยงม้า โค กระบือ
ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
ข. การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว
ค.การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 40 ตัว ขึ้นไป
1.1.2 การเลี้ยงสุ กร
ก. การเลี้ยงสุ กร เกินกว่า 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
ข. การเลี้ยงสุ กร เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว
ค. การเลี้ยงสุ กร เกินกว่า 40 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
ง. การเลี้ยงสุ กร เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว
จ. การเลี้ยงสุ กร เกินกว่า 500 ตัว ขึ้นไป
1.1.3 การเลี้ยง แพะ แกะ
ก. การเลี้ยง แพะ แกะ เกินกว่า 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
ข. การเลี้ยง แพะ แกะ เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว
ค. การเลี้ยง แพะ แกะ เกินกว่า 40 ตัว ขึ้น
การเลี้ยงปี ก
ก. การเลี้ยงห่าน เป็ ด ไก่ เกินกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ตัว
ข. การเลี้ยงห่าน เป็ ด ไก่ เกินกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
ค. การเลี้ยงห่าน เป็ ด ไก่ เกินกว่า 1,000 ขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์น้ าํ
ก. พื้นที่ไม่เกิน 200 ตาราเมตร
ข. พื้นที่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรื อ แมลง
การเลี้ยงสัตว์เพือ่ รี ดเอานํ้านม
ก. ไม่เกิน 10 ตัว
ข. 11 – 30 ตัว
ค. ตั้งแต่ 31 ตัวขึ้นไป

ค่ าธรรมเนียม
(บาท)

100
200
500
100
300
500
1,000
2,000
100
500
1,000
300
500
1,000
300
500
200
100
200
500
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กิจการ

1.6

การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรื อธุรกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรื อเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรี ยกเก็บค่าดูหรื อ
ค่าบริ การไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อไม่กต็ าม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาํ หน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
ก.ใช้เครื่ องจักร
ข.ไม่ใช้เครื่ องจักร
การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ฟอก
การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้แปรรู ป
การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง้ ยกเว้นในสถานที่จาํ หน่ายอาหาร
การเร่ ขาย และการขายในตลาด
การประดิษฐ์เครื่ องใช้หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนัง
สัตว์ ขนสัตว์ หรื อส่ วนอื่น ๆ ของสัตว์
6.1 ใช้เครื่ องจักร
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 100 ตารางเมตร
6.2 ไม่ใช้เครื่ องจักร
การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อการกระทําอื่นใดต่อ
สัตว์หรื อพืช หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อเป็ นอาหารสัตว์ เช่น โรงงาน
ทําอาหารสัตว์
ก. พื้นที่ ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
ข. พื้นที่ ตํ่ากว่า 200 ตารางเมตร
การสะสมหรื อการล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม นํ้าดื่ม
การผลิตเนย เนยเทียม
การผลิตกะปิ นํ้าพริ กแกง นํ้าพริ กเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง
หรื อซอสปรุ งรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุง้ เจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
3
3.1
3.2
3.3

ค่ าธรรมเนียม
(บาท)
1,000

200
500
2,000
1,000
200
200

1,000
500
200

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

1,000
3.4

การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุง้ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน

500
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3.5

การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นใน
สถานที่จาํ หน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ งั ยกเว้นในสถานที่จาํ หน่าย
อาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้ วุน้ เส้น เกี้ยมอี๋
ก. เส้นหมี่, ก๋ วยเตี๋ยว, วุน้ เส้น
ข. ขนมจีน ,เต้าฮวย
ค. เต้าหู ้ , เกี๋ยมอี๋
การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
ก. ใช้เครื่ องจักร
ข. ไม่ใช้เครื่ องจักร
การประกอบกิจการทําขนมปั งสด ขนมปังแห้ง จันทร์อบั ขนมเปี๊ ยะ
ก. ใช้เครื่ องจักร
ข. ไม่ใช้เครื่ องจักร
การแกะ การล้างสัตว์น้ าํ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภค
ในครัวเรื อน
การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋ อง
ขวด หรื อภาชนะอื่นใดยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
ก. ใช้เครื่ องจักร
ข. ไม่ใช้เครื่ องจักร
การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าํ ตาล
การผลิต ผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว
การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุ รา เบียร์ นํ้าส้มสายชู
การคัว่ กาแฟ
การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่ องจักร
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 200 ตารางเมตร
การผลิตผงชูรส
การผลิตนํ้ากลัน่ นํ้าบริ โภค
ก. การผลิตนํ้ากลัน่
ข. การผลิตนํ้าบริ โภค

3.6
3.7

3.8
3.9

3.10

3.11
3.12

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

3.18
3.19

ค่ าธรรมเนียม
(บาท)
500
500
500
500
500
1,000
2,000
1,000
1,000
500
1,000

3,000
2,000
3,000
3,000
5,000
1,000
1,000
500
2,000
1000
1000
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3.20

การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
ก. ใช้เครื่ องจักร
ข. ไม่ใช้เครื่ องจักร
การผลิตไอศกรี ม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
ก. โดยใช้เครื่ องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาํ หน่ายอาหาร และเพื่อการบริ โภคใน
ครัวเรื อน
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 200 ตารางเมตร
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่ องจักรที่มีกาํ ลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
ก. กําลังเครื่ องจักร 5 – 10 แรงม้า
ข. กําลังเครื่ องจักร 10 แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่ องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชาํ ระล้าง
การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่ องจักร
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 200 ตารางเมตร
การผลิต การบรรจุยาสี ฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสําอางต่าง ๆ
การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็ จรู ป
การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาํ ระล้างต่าง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช
การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
การผลิตแป้ งมันสําปะหลัง แป้ งสาคูหรื อแป้ งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่ องจักร
การสี ขา้ วด้วยเครื่ องจักร
ก. ใช้เครื่ องจักร ตั้งแต่ 25 แรงม้าขึ้นไป
ข. ใช้เครื่ องจักร ตํ่ากว่า 25 แรงม้า
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ค่ าธรรมเนียม
(บาท)
500

3,000
2,000
1,000
500
3,000
2,000
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1,000
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1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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2,000
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5.6
5.7

8
9
6
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
7
7.1

7.2

กิจการ
การผลิตยาสู บ
ก. ใช้เครื่ องจักร
ข. ไม่ใช้เครื่ องจักร
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่ องจักร
การผลิต การสะสมปุ๋ ย
1. ผลิตปุ๋ ย
2. สะสมปุ๋ ย
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 100 ตารางเมตร
การผลิตใยมะพร้าวหรื อวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่ องจักร
การตาก การสะสมหรื อการขนถ่ายมันสําปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรื อแร่
การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ต่าง ๆ
ก. ใช้เครื่ องจักร
ข. ไม่ใช้เครื่ องจักร
การหลอม การหล่อ การถลุง แร่ หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (6.1)
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะ ด้วย
เครื่ องจักรหรื อก๊าซหรื อไฟฟ้ า ยกเว้นกิจการใน (6.1)
การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมียม
นิเกิลหรื อโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (6.1)
การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (1)
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 200 ตารางเมตร
การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรื อการล้างแร่
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 100 ตารางเมตร
การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรื ออุปกรณ์ที่เป็ นส่ วนประกอบ
ของยานยนต์เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
ก. สถานประกอบการ พื้นที่ต้ งั แต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. สถานประกอบการ พื้นที่ต่าํ กว่า 100 ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
1,000
500
1,000
1,000
500
300
1,000
1,000

3,000
2,000
3,000
1,000
3,000

3,000
2,000
3,000

1000
500

1,000
500
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7.3

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกล ซึ่ งมีไว้บริ การหรื อจําหน่ายและ
ในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรื อปรับปรุ งยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกลดังกล่าวด้วย
ก. รถยนต์
ข. รถจักรยานยนต์

7.4
7.5
7.6

7.7
8
8.1
8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

8.7

8.8

9
9.1

การล้าง การอัดฉี ดยานยนต์
การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
การปะ การเชื่อมยาง
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 100 ตารางเมตร
การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
กิจการที่เกี่ยวกับไม้
การผลิตไม้ขีดไฟ

ค่ าธรรมเนียม
(บาท)

1,000
500

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

การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่ อง การทําคิ้ว หรื อการตัดไม้ดว้ ยเครื่ องจักร

ก. เครื่ องจักรไม่เกิน 7 แรงม้า
ข. เครื่ องจักรเกิน 7 แรงม้าแต่ไม่เกิน 10 แรงม้า
ค. เครื่ องจักรเกิน 10 แรงม้า ขึ้นไป
การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็ นสิ่ งของด้วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี หรื อ
การแต่งสําเร็ จผลิตภัณฑ์จากไม้หรื อหวาย
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ระหว่าง 100 – 200 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ต่าํ กว่า 100 ตารางเมตรลงมา
การอบไม้
การผลิตธูป ด้วยเครื่ องจักร
การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้วยกระดาษ
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 200 ตารางเมตร
การผลิตกระดาษต่าง ๆ
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 200 ตารางเมตร
การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 100 ตารางเมตร
กิจการที่เกี่ยวกับการบริ การ
การประกอบกิจการ สปาเพื่อสุ ขภาพ

100
200
500

500
200
100
500
2,000
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1,000
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1,000
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300
1,000
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9.2
9.3

การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 200 ตารางเมตร
การประกอบกิจการโรงแรมหรื อกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. จํานวนไม่เกิน 20 ห้อง
ข. ตั้งแต่ 21 - 50 ห้อง
ค. ตั้งแต่ 51 ห้อง ขึ้นไป
การประกอบการกิจการหอพัก บ้านเช่า อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรื อกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน
1. กรณี นบั เป็ นห้อง
ก. ไม่เกิน 10 ห้อง
ข. 11 – 30 ห้อง
ค. 31 – 50 ห้อง
ง. 51 ห้องขึ้นไป
2. กรณี เป็ นหลัง คิดหลังละตามพื้นที่ ดังนี้
ก. พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางวา หลังละ
ข. พื้นที่ต้ งั แต่ 100 – 400 ตารางวา หลังละ
ค. พื้นที่ต้ งั แต่ 400 ตารางวาขึ้นไป หลังละ
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรื อการแสดงอื่น
ๆ ในทํานองเดียวกัน
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 100 ตารางเมตร
การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรื อกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรื อเสี ยงประกอบ หรื อการเล่นอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน
การประกอบกิจการเสริ มสวยหรื อแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยูใ่ นบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ก. ตัดผมชาย
ข. ตัดผมหญิง ดัดผม เสริ มสวย
การประกอบกิจการให้บริ การควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้
อาหารที่มีวตั ถุประสงค์ การบริ หารร่ างกาย หรื อโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้บริ การ
ดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

9.4

9.5

9.6
9.7

9.8
9.9
9.10

9.11
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ค่ าธรรมเนียม
(บาท)
2,000
1,000
500
500
1,000
1,500

300
500
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1,000
200
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1,000
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11
11.1

11.2
11.3

กิจการ
การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้ กม
ก. สวนสนุก
ข. ตูเ้ กม หรื อเครื่ องเล่นเกม เครื่ องละ
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรื อสนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ
การประกอบกิจการห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข วิทยาศาสตร์ หรื อ
สิ่ งแวดล้อม
การสักผิวหนัง การเจาะหู หรื อ เจาะอวัยวะอื่น ๆ
ก. การสักผิวหนัง
ข. การเจาะหู หรื อเจาะอวัยวะอื่น ๆ
การประกอบกิจการให้บริ การเลี้ยงและดูแลเด็กที่บา้ น
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่ งทอ
การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่ องจักร หรื อการทอผ้าด้วย
กี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ข้ ึนไป
การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ ายหรื อนุ่น
การปั่นฝ้ ายหรื อนุ่นด้วยเครื่ องจักร
การทอเสื่ อ กระสอบ พรม หรื อสิ่ งทออื่น ๆ ด้วยเครื่ องจักร
การเย็บผ้าด้วยเครื่ องจักรตั้งแต่ 5 เครื่ องขึ้นไป
ก. จํานวน 5 – 10 เครื่ อง
ข. จํานวน 11 – 20 เครื่ อง
ค. จํานวน 21 เครื่ องขึ้นไป
การพิมพ์ผา้ หรื อการพิมพ์บนสิ่ งทออื่น ๆ
การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่ องจักร
ก. พื้นที่ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
การย้อม การกัดสี ผา้ หรื อสิ่ งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิ น ดิน ทราย ซีเมนต์หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผาหรื อผลิตภัณฑ์ดินเผา
ก. ใช้เครื่ องจักร
ข. ไม่ใช้เครื่ องจักร
การระเบิด การโม่ การป่ นหิ นด้วยเครื่ องจักร
การผลิตเครื่ องใช้ดว้ ยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ใช้เครื่ องจักร
ข. ไม่ใช้เครื่ องจักร

ค่ าธรรมเนียม
(บาท)
1,000
100
2,000
1,000

500
200
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
300
500
1,000
1,000
100
500
500

1,000
500
5,000
1,000
500
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11.4

การสะสม การผสมซีเมนต์ หิ น ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่เกิน 5000 ก.ก.
ข. ตั้งแต่ 5000 ก.ก. ขึ้นไป
การเจียระไนเพชร พลอย หิ น กระจก หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่เกิน 5 เครื่ อง
ข. 6 – 15 เครื่ อง
ค. ตั้งแต่ 15 เครื่ อง ขึ้นไป
การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์หินเป็ นสิ่ งของต่าง ๆ
การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหิ นปูน
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ ใยหิ นเป็ นส่ วนประกอบหรื อส่ วนผสม เช่นผ้าเบรก
ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้ าเพดาน ท่อนํ้า เป็ นต้น
การผลิตกระจกหรื อผลิตภัณฑ์แก้ว
การผลิตกระดาษทราย
การผลิตใยแก้วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการที่เกี่ยวกับปิ โตรเลียม ถ่านหิ น สารเคมี
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรื อสารตัวทําละลาย
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งก๊าซ
2.1 การผลิต, บรรจุ, ขนส่ ง
2.2 การสะสม
ก. สะสมน้อยกว่า 500 ลิตร
ข. ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่ งนํ้ามันปิ โตรเลียมหรื อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
12.3.1 การผลิต การกลัน่
12.3.2 การขนส่ ง
12.3.3 การสะสม
ก. น้อยกว่า 500 ลิตร
ข. มากกว่า 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร
ค. มากกว่า 1,000 ขึ้นไป
การผลิต การสะสม การขนส่ งถ่านหิ น ถ่านโค้ก
ก. พื้นที่ต่าํ กว่า 200 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 7.1 แห่งเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ พ.ศ. 2553

11.5

11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
12
12.1
12.2

12.3

12.4

12.5

ค่ าธรรมเนียม
(บาท)
500
1,000
1,000
1,500
2,000
1,000
500
2,0000
3,000
500
1,000
3,000
1,000
200
500
3,000
1,000
200
1,000
1,500
1,000
2,000
1,000
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12.6

การประดิษฐ์สิ่งของเครื่ องใช้ดว้ ยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรื อ
วัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยใช้เครื่ องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
การโม่ การบดชัน
ก.ใช้เครื่ องจักร
ข.ไม่ใช่เครื่ องจักร
การผลิตสี หรื อนํ้ามันผสมสี
การผลิต การล้างฟิ ล์มรู ปถ่ายหรื อฟิ ล์มภาพยนตร์
ก. การผลิต
ข. การล้างฟิ ล์มถ่ายรู ป
ค. การล้างฟิ ล์มภาพยนตร์
การเคลือบ การชุบ วัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิต การชุบ วัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
การผลิตนํ้าแข็งแห้ง
การผลิต การสะสม การขนส่ งดอกไม้เพลิง หรื อสารเคมี อันเป็ นส่ วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง
ก. โรงงานผลิตและผสม
ข. สถานที่ผลิตและสะสม
1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน 100 ตารางเมตร
การผลิตแชลแล็คหรื อสารเคลือบเงา
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งสารกําจัดศัตรู พืชหรื อพาหะนําโรค
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 200 ตารางเมตร
กิจการอื่น ๆ
การพิมพ์หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้วยเครื่ องจักร
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 200 ตารางเมตร
การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเล็คโทรนิคส์ เครื่ องไฟฟ้ า อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ก. การผลิต
ข. การซ่อม

12.7

12.8
12.9

12.10
12.11
12.12
12.13
12.14

12.15
12.16
12.17

13
13.1

13.2

ค่ าธรรมเนียม
(บาท)

1000
500
1000
500
1,000
1,000
300
500
3,000
1,000
1,000
3,000

10,000
1,000
2,000
2,000
3,000
3,000
2,000

1,000
500
3,000
500
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13.6

13.7

13.8
13.9
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การผลิตเทียน เทียนไขหรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรื อการถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของที่ชาํ รุ ด ใช้แล้วหรื อเหลือใช้
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 100 ตารางเมตร
การประกอบกิจการโกดังสิ นค้า
ก. พื้นที่ต้ งั แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. พื้นที่ต่าํ กว่า 200 ตารางเมตร
การล้างขวด ภาชนะหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้แล้ว
ก. ใช้เครื่ องจักร
ข. ไม่ใช้เครื่ องจักร
การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
การก่อสร้าง
ก. การก่อสร้างอาคารที่อยูอ่ าศัย อาคารชั้นเดียว
(1) พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร
(2) พื้นที่ใช้สอยเกิน 150 - 300 ตารางเมตร
(3) พื้นที่ใช้สอยเกิน 300 - 500 ตารางเมตร
(4) พื้นที่ใช้สอยเกิน 500 - 750 ตารางเมตร
(5) พื้นที่ใช้สอยเกิน 750 – 1,000 ตารางเมตร
(6) พื้นที่ใช้สอยเกิน 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. การก่อสร้างอาคารที่อยูอ่ าศัยเกินกว่า 1 ชั้น
(1) พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร
(2) พื้นที่ใช้สอยเกิน 150 - 300 ตารางเมตร
(3) พื้นที่ใช้สอยเกิน 300 - 500 ตารางเมตร
(4) พื้นที่ใช้สอยเกิน 500 - 750 ตารางเมตร
(5) พื้นที่ใช้สอยเกิน 750 – 1,000 ตารางเมตร
(6) พื้นที่ใช้สอยเกิน 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
ค. การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สํานักงาน ตึกแถว อพาร์ทเม้นท์ แมนชัน่ บ้านพักอาศัยรวม
คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสิ นค้า โรงมหรสพ ลานสเก็ต หรื ออาคารที่มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กัน
1. อาคารพาณิชย์ ห้องแถว ตึกแถว จํานวน 1 ชั้น
(1) อาคารชั้นเดียว จํานวน 1 หลัง
(2) อาคารชั้นเดียว จํานวน 2 –5 คูหา
(3) อาคารชั้นเดียว จํานวน 6 –10 คูหา
(4) อาคารชั้นเดียว จํานวน 11 – 20 คูหา
(5) อาคารชั้นเดียว จํานวน 21 – 50 คูหา
(6) อาคารชั้นเดียว จํานวนเกินกว่า 50 คูหา ขึ้นไป

ค่ าธรรมเนียม
(บาท)

1,000
500
1000
500
1000
500
500
200
500

100
200
300
400
500
1000
200
400
600
800
1000
2000

200
500
800
1000
1500
2000
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุ ขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยืน่ คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาํ หน่ายอาหารหรื อสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพ้นื ที่ประกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ประเภท ………………………………………………….
……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่ องจักรขนาด ………………. แรงม้า
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย ………………….. (เป็ นประจํา/เป็ นครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหน่ายสิ นค้าในที่/ทางสาธารณสุ ข จําหน่ายสิ นค้าประเภท ………………………
ณ บริ เวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรื อกําจัดสิ่ งปฏิกลู มูลฝอยโดยทําเป็ นธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่ งปฏิกลู โดยมีแหล่งกําจัดที่ ……………………………………………….
เก็บขนและกําจัดสิ่ งปฏิกลู โดยมีระบบกําจัดอยูท่ ี่ .………………………………
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่ ….………………………………………….
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่ ……………………………………..
( ) กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 ได้แก่.............. ………………………
...............................................................................................................................................................
ต่อนายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1) สําเนาบัตรประจําตัว ……………………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2) สําเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1.……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4)...……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..

๔๔

๔๕
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(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต)
แผนผังแสดงที่ต้งั สถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………. ผูข้ อรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
คําสั่ งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/……..
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แบบคําขอต่ ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุ ขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยืน่ คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/………
ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………………..
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1) สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2) สําเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1.……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4)...……………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………. ผูข้ อรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง …………………… วันที่…../………/……..

คําสั่ งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ) …………………….
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง ……………………….
วันที่…../………/……..

๔๖

๔๗

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
เล่มที่ ………….เลขที่ ………./…………
อนุญาตให้ ……………………………………………………….สัญชาติ………..อยูบ่ า้ นเลขที่
…………. หมู่ที่ …………….. ตรอก/ซอย …………………………………….. ถนน …………………………..
ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ………………
ข้อ 1) ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ประเภท ………………………………………………
……………………………… โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า ……………………………..….. ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่
……………. หมู่ที่ …………. ตรอก/ซอย ……………………….….. ถนน …………………………………….
ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ..……………
โทรสาร ………………… มีพ้นื ที่ประกอบการ ……… ตารางเมตร ใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังขนาด….……. แรงม้า
จํานวนคนงาน ….. คน ทั้งนี้ได้เสี ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ……….บาท (………….………… ) ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ …….. เลขที่ …….. ลงวันที่ ….. เดือน ……………………… พ.ศ…………..
ข้อ 2) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามสุ ขลักษณะทัว่ ไปที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดท้องถิ่น (เทศบัญญัติ
/ข้อบังคับสุ ขาภิบาล/ข้อบังคับตําบล/ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครแล้วแต่กรณี )
ข้อ 3) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้
3.1 ……………………………………………………………………………………………..
3.2 ……………………………………………………………………………………………..
3.3.……………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่ ……. เดือน ……………………….พ.ศ……….
ออกให้ ณ วันที่ …… เดือน …………………..พ.ศ……….
(ลงชื่อ) ……………………………….
( ……………………………. )
ตําแหน่ง ………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รายการการต่ ออายุใบอนุญาตและการเสี ยค่ าธรรมเนียม
วันที/่ เดือน/ปี ทีอ่ อกใบ
ทีอ่ อกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ทีห่ มดอายุ

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
ว/ด/ป

ลงลายมือชื่อ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น

คําเตือน ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

