บันทึก
หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแก้งคร้อ
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
******************************
หลักการ
เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแก้งคร้อ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ ไว้ใช้
บังคับในเขตเทศบาล และยกเลิ กเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแก้งคร้อ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแก้งคร้อ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

เหตุผล
ด้วยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพเพื่อให้ทันสมัยและเป็นสภาวะปัจจุบัน จึงมีความจําเป็น ต้องมีการยกร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลแก้งคร้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นใหม่
**********************
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เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
******************************
โดยที่ เป็ น การสมควรตราเทศบั ญ ญัติ เ ทศบาลตํ า บลแก้ ง คร้ อ ว่ าด้ ว ยกิ จการที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ
สุขภาพ พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ เเห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมใน
มาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตําบลแก้งคร้อโดยความเห็นชอบสภา
เทศบาลตําบลแก้งคร้อและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงตราเทศบัญญัติ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแก้งคร้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลแก้งคร้อเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลตําบลแก้งคร้อ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้
แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“ผู้ดาเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบการกิจนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลแก้งคร้อ
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิต หรือให้บริการใดๆ เพื่อประโยชน์อันมีมูลค่า
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานทีท่ ําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางนา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
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กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบล
แก้งคร้อ
๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลียง
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าหรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือการสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์หรือชิ้นส่วนที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกกระดอง กระดูก เขาหนัง ขน
สัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เป็นอาหาร
(๖) การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่นใด
ต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของสัตว์
(๘) การผลิต การแปรรูป การสะสม หรือล้างครั่ง
๕.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่มและนาดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือการแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมักดอง จากสัตว์ได้แก่ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดองแช่อิ่ม จากผักผลไม้หรือพืชอย่างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผาหรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ เต้าฮวย วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี้ยะ ขนมอบอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๙) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุน้ํานมหรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
(๑๐) การผลิตหรือสะสม หรือแบ่งบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนย
เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
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(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก
น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติเอทิลแอลกอ
ฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
(๑๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุหรือขนส่งน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวานน้ําโซดา น้ําจากพืชผักผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง
ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรสหรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ แบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหาร ด้วยเครื่องจักร
๕.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยา
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แซมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครือ่ งสําอางรวมทั้งสบู่ที่ใช้
กับร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ
๕.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต การสะสมแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก การสะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
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(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด หรือการอัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรือก๊าชหรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล โลหะอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับอนุญาตในข้อ (๑)
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่
๕.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสีหรือ การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย
และในการประกอบธุรกิจ นั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย
(๕) การล้างขัดสี เคลือบสี หรือการอัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต การสะสม จําหน่ายซ่อมหรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหน่ายซ่อม ปะเชื่อมยางยานยนต์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อมประกอบหรืออัดผ้าเบรกหรือผ้าคลัตช์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า
๕.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตพ่น ทาสารเคลือบเงาหรือสีแต่งสําเร็จ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้
หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕)การผลิตสะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
๕.๙ กิจการเกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน ๙(๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
(๗) ประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) ประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการจัดให้มีการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทํานองกันเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือ ตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใด ของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุ่นหรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรมหรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด การโม่ การบดหรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
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(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักรหรือวัตถุที่คล้ายคลึงยกเว้นกิจการที่ระบุไว้ใน ( ๒ )
(๕) การเจียรระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๖) การเลื่อย ตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของหรือเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้างการขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ข้อ ๖ (๕)
๕.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมถ่านหิน สารเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑) การผลิต การสะสม การบรรจุ หรือการขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือ
สารตัวทําละลาย
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

การผลิต การสะสม การบรรจุหรือการขนส่งก๊าซ
การผลิต การสะสม การกลั่น หรือการขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
การผลิต การสะสม หรือการขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๕.๗ (๑)
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ

วัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุพลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือการบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลเเล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค
(๑๗) การผลิต การสะสมหรือ การบรรจุกาว
๕.๑๓ กิจการอื่นๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์
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(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ทีใ่ ช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสีหรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยเครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลงหรือสัตว์พาหนะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
หมวด ๓
การบังคับใช้เทศบัญญัติ
ข้อ ๖ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้บุคคลใดดําเนิน
กิจการตามประเภทที่ระบุไว้ใน ข้อ ๕ ในเขตเทศบาลตําบลแก้งคร้อ ในลักษณะที่เป็นการค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ให้
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลัก ฐานต่างๆ ตามที่
เทศบาลตําบลแก้งคร้อกําหนด
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี้
ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้านั้นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร มีลักษณะเรียบไม่ซึม
ไม่รั่ว น้ําไหลได้สะดวก
(๓) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางสาธารณะหรือแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นที่ด้วยวัตถุถาวรเพื่อปูองกัน
มิให้น้ําซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้หรือเห็นว่าควบมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องปูองกันกลิ่น ไอเสีย ความกระเทื อน ฝุุนละออง เขม่า เถ้าหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ข้อกําหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์นําโรค
(๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการค้านั้น ๆ
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(๙) โดยความเห็ น ชอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขต้องจัดให้ มีส้ว มอันได้สุ ขลั กษณะจํานวน
เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้นและต้องตั้งอยู่ในทําเลที่ตั้งเหมาะสมทั้งการกําจัดอุจจาระ ด้วยวิธี
ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขัง และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งตามที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
ข้อ ๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันผู้รับใบอนุญ าตงดเว้นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในข้อ ๘ เพียงเท่าที่เห็นสมควรหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเพื่อให้เหมาะสมแก่กิจการค้า แต่ละประเภทซึ่งได้
ควบคุมนั้นก็ได้
ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกําหนดสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามเทศบัญญัติ นี้ จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าวัตถุแห่ง
การค้านั้นจัดใช้เป็นอาหารต้องปูองกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุุนละอองและสัตว์พาหะนําโรค
(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลง
และสัตว์พาหะนําโรคได้และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๓) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(๔) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงาน ท้องถิ่นเข้าตรวจสอบสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควรเมื่อ
ได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของเทศบาลตําบลแก้งคร้อ
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติ เพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณสุข
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าซึ่ง
กําหนดให้ควบคุมตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแก้งคร้อ
ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว ถ้าประกอบ
กิจการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มี
อัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว ประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้อ๑๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียงในเขตอํานาจเทศบาล
ตําบลแก้งคร้อ
ข้อ ๑๕ การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๑ ก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ

-10ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ.๓ ภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญ
หายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ข้อ ๑๗ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ อภ.๒ โดยประทับตราสีแดงคําว่า “ใบแทน”กํากับ
ไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บั นทึกด้านหลั งต้นขั้ว ใบอนุญาตเดิม ระบุส าเหตุการสู ญหาย ถูกทําลายหรือชํารุ ด ใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและลงเล่มที่ เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ ผู้ รั บ ใบอนุ ญาตตามเทศบัญญัติ นี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โ ดยเปิดเผยและเห็ นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๙ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑)คําขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้
แบบ อภ.๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.๒
(๓) คําขออนุญาตอื่นๆ ให้ใช้แบบ อภ.๓
ข้อ ๒๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีไม่พบผู้รับใบอนุญาต ไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้
ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้
รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับ การประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่ อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบลแก้งคร้อ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบกิจการรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ได้ออกก่อนวันประกาศใช้เทศบัญญัตินี้
ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
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ข้อ ๒๕ ให้นายกเทศมนตรีตําบลแก้งคร้อ มีหน้าที่รักษาการตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) -ครรชิต ตระกูลพรหม(นายครรชิต ตระกูลพรหม)
นายกเทศมนตรีตําบลแก้งคร้อ

-เห็นชอบ-ชูศักดิ์ ตรีสาร(นายชูศกั ดิ์ ตรีสาร)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

-12แบบ อภ.1
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ .......................................................................
คําขอเลขที่ ................/..............
(เจ้าหน้าที่กรอก )

เขียนที่ ....................................................
วันที่ ................. เดือน .................................... พ.ศ. .................

1. ข้าพเจ้า ......................................................................... อายุ ................. ปี สัญชาติ ......................
โดย .................................................................................................................................... ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม ................................................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่ ...................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ...........................................
แขวง/ตําบล .............................................. เขต/อําเภอ ................................................... จังหวัด .......................................
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................... ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วนี้
 สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ)
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ
1) ................................................................................................................
2) ................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงประการ

(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ขออนุญาต
( .................................................. )
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่.....................เลขที่...................ปี......................

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ.................................................................อายุ......................ปี
สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชน............................................................อยู่บ้าน / สํานักงานเลขที่
.....................................................ตรอก / ซอย ...............................................ถนน............................................
หมู่ที่.............................................. ตําบล / แขวง .........................................อําเภอ / เขต ................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร..........................................................
ข้อ 1 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ...................................................................
ลําดับที่.....................ค่าธรรมเนียม.................................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่..................
ลงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ.............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า........................................
...................................พื้นที่ประกอบการ................................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร.......................แรงม้า
จํานวนคนงาน...............................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่..........................หมู่ที่..................ตําบล.............................
อําเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์..............................................
โทรสาร.................................................
ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(2) หากมีเหตุอื่นใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน.....................พ.ศ.......................
ออกให้ ณ วันที่......................เดือน.............................พ.ศ.........................

ลงชื่อ...................................................................
(......................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

-14แบบ อภ. 3
แบบคาขอดาเนินการอื่น
ประกอบกิจการ .......................................................................
คําขอเลขที่ ................/..............
(เจ้าหน้าที่กรอก )

เขียนที่ ....................................................
วันที่ .................. เดือน ................................................ พ.ศ. .................

1. ข้าพเจ้า ........................................................................ อายุ ................. ปี สัญชาติ .......................
โดย .................................................................................................................................... ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม ................................................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่ ...................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ...........................................
แขวง/ตําบล .............................................. เขต/อําเภอ ................................................... จังหวัด .......................................
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................... ผู้ขออนุญาต
2. มีความประสงค์ ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

3. พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย (ถ้ามี)
3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงประการ

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

ตารางอัตราคาธรรมเนียมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแกงครอ
ประเภทการคา
1. กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(1) การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการอนุบาลเพื่อจําหนาย
-การเลี้ยงมา โค กระบือ ตั้งแต 1 – 9 ตัว
-การเลี้ยงมา โค กระบือ ตั้งแต 10 ตัวขึ้นไป
-การเลี้ยงสุกรแมพันธุ 30 ตัวขึ้นไป
-การเลี้ยงสุกรขุน 50 ตัวขึ้นไป
-การเลี้ยงแพะ แกะ 10 ขึ้นไป
-การเลี้ยงสัตวปกตั้งแต 100-300ตัว
-การเลี้ยงสัตวปก 300ตัวขึ้นไป
-การเลี้ยงสัตวปกตั้งแต 500ตัวขึ้นไป
(2) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดนม
(3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให
ประชาชนเขาชม หรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไม
วาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
(4) การเลี้ยงสัตวชนิดอื่น ๆ ตั้งแต 50 ตัวขึ้นไป
2. กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
1) การฆาหรือชําแหละสัตว ยกเวนสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือการสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(3) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวหรือชิ้นสวนที่ยังมิไดแปรรูป
(4) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกกระดอง กระดูก เขาหนัง ขนสัตว
หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว ดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเปนอาหาร
(6) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่นใด
ตอสัตวหรือพืช หรือสวนใดสวนหนึ่งของสัตว หรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ
สัตว
(7) การผลิต การแปรรูป การสะสม หรือลางครั่ง

คาธรรมเนียม
ปละ (บาท)

50
150
250
100
50
100
150
150
200
100
500
200
300
300
300
300
300
300

ประเภทการคา
3. กิจการที่เกี่ยวของกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(1) การผลิต สะสม หรือการแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ก. เครื่องจักรขนาดเล็กไมเกิน 5 แรงมา
ข. เครื่องจักรขนาดกลาง 5 แรงมา ขึ้นไป – 10 แรงมา
ค. เครื่องจักรขนาดใหญเกิน 10 แรงมา ขึ้นไป
(2)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมักดอง จากสัตวไดแกปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม
ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ
อื่น ๆ ที่ คลายคลึงกัน
ก. เครื่องจักร ขนาดเล็กไมเกิน 5 แรงมา
ข.เครื่องจักร ขนาดกลาง 5 แรงมา ขึ้นไป – 10 แรงมา
ค. เครื่องจักร ขนาดใหญเกิน 10 แรงมา ขึ้นไป
(3) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดองแชอิ่ม จากผักผลไมหรือพืชอยางอื่น
(4) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม เคี่ ยว กวน
ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผาหรือวิธีอื่นใด
(5) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ ลูกชิ้น
ก.ขนาดเล็กไมเกิน 5 แรงมา
ข.ขนาดกลาง 5 แรงมา ขึ้นไป – 10 แรงมา
ค.ขนาดใหญเกิน 10 แรงมา ขึ้นไป
(6) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาหู เตาฮวย วุนเสน เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน
ก.ผลิตโดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา
ข.ผลิตโดยใชเครื่องจักร เกินกวา 5 มา
(8) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(9) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุน้ํานมหรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(10) การผลิตหรือสะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนย
เทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(11) การผลิตไอศกรีม
(12) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(13) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(14) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมาก
น้ําตาลเมา
(15) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
ก.ใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา
ข.ใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมา

คาธรรมเนียม
ปละ (บาท)

200
500
800

200
500
800
200
200
300
500
800
300
200
500
500
500
500
500
500
500
500
500
700

ประเภทการคา
(16) การผลิต สะสม แบงบรรจุหรือขนสงน้ําแข็ง
(17) การผลิต สะสม แบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวานน้ําโซดา น้ําจากพืชผักผลไม เครื่องดื่มชนิด
ตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(18) การผลิต สะสม แบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน 5 มา
ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา 5 มา
(19) การผลิต สะสม แบงบรรจุ ผงชูรสหรือสารปรุงแตงอาหาร
(20) การผลิต สะสม แบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(21) การผลิต สะสม แบงบรรจุ แบะแซ
(22) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(23) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน 5 มา
ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา 5 มา
(24) การเก็บ การถนอมอาหาร ดวยเครื่องจักร
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน 5 มา
ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา 5 มา
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(1) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยา
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แซมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้งสบูที่ใชกับ
รางกาย
(3) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(4) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด ผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(2) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(3) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(4) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม

คาธรรมเนียม
ปละ (บาท)
300
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
500
500
300
800
300
800

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

ประเภทการคา
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน 5 มา
ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา 5 มา
(5) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด การกะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(7) การผลิต การสะสมแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
ก. การผลิต สะสมปุยไมเกิน 2 ตัน
ข. การผลิต การสะสม ปุยเกินกวา 2 ตัน
(8) การผลิตเสนใยจากพืช
(9) การตาก การสะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะหรือแร
(2) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน (1)
(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด หรือการอัดโลหะดวย
เครื่องจักร หรือกาชหรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (1)
ก. พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน 25 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ ประกอบการเกินกวา 25 แตไมเกิน 50 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ประกอบการเกินกวา 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
(4) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล โลหะอื่นใด ยกเวนกิจการ
ที่ไดรับอนุญาตในขอ (1)
(5) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (1)
(6) การทําเหมืองแรการสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสีหรือ การพนสารกันสนิมยานยนต
ก. การตอ การประกอบรถยนต
ข. การตอ การประกอบ รถจักรยานยนต รถสามลอเครื่อง

คาธรรมเนียม
ปละ (บาท)
300
450
2,000
500
500
1,000
500
500
2,000
2,000
300
600
1,000
1,000
500
1,000

2,000
1,000

ประเภทการคา
ค. การเคาะ ปะผุ การพนสีรถยนต
1. พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่ ประกอบการเกินกวา 50 แตไมเกิน 80 ตารางเมตร
3. พื้นที่ประกอบการเกินกวา 80 ตารางเมตร ขึ้นไป
(2) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(3) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ก.พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน 25 ตารางเมตร
ข.พื้นที่ ประกอบการเกินกวา 25 แตไมเกิน 50 ตารางเมตร
ค.พื้นที่ประกอบการเกินกวา 50 ตารางเมตรแตไมเกิน 100 ตารางเมตร ขึ้นไป
ง. พื้นที่ประกอบการเกินกวา 100 ตารางเมตร ขึ้นไป
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนายและ
ในการประกอบธุรกิจ นั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย
1. พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่ ประกอบการเกินกวา 50 แตไมเกิน 80 ตารางเมตร
3. พื้นที่ประกอบการเกินกวา 80 ตารางเมตร ขึ้นไป
(5) การลางขัดสี เคลือบสี หรือการอัดฉีดยานยนต
1. พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่ ประกอบการเกินกวา 50 แตไมเกิน 80 ตารางเมตร
3. พื้นที่ประกอบการเกินกวา 80 ตารางเมตร ขึ้นไป
(6) การผลิต การสะสม จําหนายซอมหรืออัดแบตเตอรี่
1. พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่ ประกอบการเกินกวา 50 แตไมเกิน 80 ตารางเมตร
3. พื้นที่ประกอบการเกินกวา 80 ตารางเมตร ขึ้นไป
(7) การจําหนายซอม ปะ เชื่อมยาง ยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ
ก. รถยนต
1. พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่ ประกอบการเกินกวา 50 แตไมเกิน 80 ตารางเมตร
3. พื้นที่ประกอบการเกินกวา 80 ตารางเมตร ขึ้นไป

คาธรรมเนียม
ปละ (บาท)

300
600
800
1,000
300
500
800
1,200
1,000
800
1,000
1,200
300
500
700
300
500
700
300
500
700

ประเภทการค้า
ข.รถจักรยานยนต์สามล้อ รถอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์
1. พื้นที่ประกอบการ ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่ ประกอบการเกินกว่า 50 แต่ไม่เกิน 80 ตารางเมตร
3. พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 80 ตารางเมตร ขึ้นไป
(8) การอัดผ้า เบรค ผ้าคลัช
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ
(2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง ในครัวเรือน หรือ การตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร
ขนาดเล็กไม่เกิน 10 แรงม้า
ขนาดกลาง 10 แรงม้า ขึ้นไป – 30 แรงม้า
ขนาดใหญ่เกิน 30 แรงม้า ขึ้นไป
๓) การผลิตพ่น ทาสารเคลือบเงาหรือสีแต่งสาเร็จ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้หวาย
ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕)การผลิตสะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการ สปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(2) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน(1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (1)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(5) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่น ในทานองเดียวกัน
ก. จานวนห้องไม่เกิน 10 ห้อง
ข. จานวน ห้อง 11 ห้องถึง 30 ห้อง
ค. จานวน เกินกว่า 30 ห้อง

ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท)

200
400
600
800
800

700
200
400
600
800
500
500
500
500
300
200
800 ,
200
300
500
1,000
1,500

ประเภทการค้า
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทานอง
เดียวกัน
ก. จานวน 5 – 9 ห้อง
ข. จานวน 10-29 ห้อง
ค. จานวน 30 ขึ้นไป
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน (1)
(10) การประกอบกิจการการจัดให้มีการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ใน
ทานองกันเดียวกัน
(11) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ก. การประกอบกิจการแต่งผม
1. จานวนเก้าอี้ 1 – 3 ตัว
2. จานวนเก้าอี้ตั้งแต่ 4 ตัว ขึ้นไป
ข. ประกอบกิจการเสริมสวย
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่งหรือตู้เกมส์
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
1. จานวน ไม่เกิน 10 เครื่อง
2. จานวน เกินกว่า 10 เครื่อง
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(1) ขนาดเล็ก ไม่เกิน 50 ไร่
(2) ขนาดกลาง 50 ไร่ ขึ้นไป – 300 ไร่
(3) ขนาดใหญ่เกิน 300 ไร่ ขึ้นไป
(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ

สิ่งแวดล้อม

ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท)

300
500
1,000
1,000
800
500
500
500
200
450
250
500
500
500
100
300
500
1,000
1,500
300

ประเภทการค้า
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใด ของร่างกาย

(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้านของผู้รับบริการ
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่นหรือใยสังเคราะห์
(3) การปั่นฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรมหรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(7) การซัก อบ รีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(8) การย้อม ฟอก การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(2) การระเบิด การโม่ การบดหรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักรหรือวัตถุที่คล้ายคลึงยกเว้นกิจการที่ระบุไว้ใน ( 2 )
(5) การเจียรระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(6) การเลื่อย ตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของหรือเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
1. พื้นที่ประกอบการ ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่ ประกอบการเกินกว่า 50 แต่ไม่เกิน 80 ตารางเมตร
3. พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 80 ตารางเมตร ขึ้นไป
(10) การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย
(11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(12) การล้างการขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ข้อ 6 (5)

ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท)
300
300
300
500
500
500
300
300
300
100
200
300
800
500
500
500
500
500
500
200
400
600
300
500
500

ประเภทการค้า
12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมถ่านหิน สารเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(1) การผลิต การสะสม การบรรจุ หรือการขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือ
สารตัวทาละลาย
(2) การผลิต การสะสม การบรรจุหรือการขนส่งก๊าซ
ก. พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกว่า 20 ตารางเมตร – 50 ตารางเมตร
ข.พื้นที่ เกินกว่า 50 ตารางเมตร – 80 ตารางเมตร
ง. พื้นที่เกินกว่า 80 ตารางเมตร
(3) การผลิต การสะสม การกลั่น หรือการขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ก. พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกว่า 20 ตารางเมตร – 50 ตารางเมตร
ข.พื้นที่ เกินกว่า 50 ตารางเมตร – 80 ตารางเมตร
ง. พื้นที่เกินกว่า 80 ตารางเมตร
(4) การผลิต การสะสม หรือการขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 5.7 (1)
(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(8) การผลิตสี หรือน้ามันผสมสี
(9) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
ก. พื้นที่ ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
ข.พื้นที่ เกินกว่า 20 ตารางเมตร – 50 ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร
(10) การเคลือบ การชุบวัตถุพลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(12) การผลิต หรือการบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(13) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
(15) การผลิตเชลแลก หรือสารเคลือบเงา
(16) การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนาโรค
(17) การผลิต การสะสมหรือ การบรรจุกาว

ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท)

1,000
400
600
800
1,000
300
600
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
500
500
300
600
900
1,000
500
500
500
500
500
300
300

ประเภทการค้า
13. กิจการอื่นๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
ก. พื้นที่ ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
ข.พื้นที่ เกินกว่า 20 ตารางเมตร – 50 ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร
(2) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ก.การผลิต
ข.การซ่อม
1. พื้นที่ ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
2. พื้นที่ เกินกว่า 20 ตารางเมตร – 50 ตารางเมตร
3. พื้นที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
ก.เครื่องถ่ายเอกสารจานวนไม่เกิน 2 เครื่อง
ข.เครื่องถ่ายเกินกว่า จานวน 2 เครื่อง
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ทีใ่ ช้แล้วหรือเหลือใช้
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตร
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่
(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสีหรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(9) การบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยเครื่องจักร
(10) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลงหรือสัตว์พาหนะนาโรค
(11) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(12) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท)

500
700
1,000
2,000
200
500
700
500
100
200
300
100
200
300
300
300
300
300
300
1,000

