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หลักการ 

กำหนดมาตรการเพ่ือควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ            
การสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 

เหตุผล 
 

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหญ้ าลาด ได้ รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลหนองหญ้ าลาด              
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ตั้งแต่วันที่  6  กันยายน  2556    ลงวันที่  5 สิงหาคม  
2556  และเพ่ือให้การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2550  อีกทั้ง      
ได้มีการออกกฎกระทรวงสาธารณสุข   กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรการ    ในการควบคุมสถาน
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ .ศ. 2545 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่  5/2538                 
เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท        
ที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติหรือข้อบังคับในเรื่องกิจการที่เป็นอันตราย        
ต่อสุขภาพอีกทั้งปัจจุบันมีการขยายตัวของสังคมเมือง และมีผู้ประกอบกิจการที่เป็นกิจการที่เป็นอันตราย     
ต่อสุขภาพในตำบลหนองหญ้าลาดเพ่ิมมากขึ้น และในส่วนของค่าธรรมเนียมมีความไม่เหมาะสมสอดคล้อง   
กับสภาพสังคมปัจจุบัน  จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมมาตรการในการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหา            
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและปรับปรุงแก้ไขในเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการให้มีความเป็น
ธรรมและเหมาะสมมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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………………………….. 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยการควบคุมกิจการ          
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑3 ) พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา  ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา  ๖๓  
มาตรา  ๖๕   มาตรา    ๗๑  และมาตรา  ๗๓   แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    พ .ศ.  ๒๕๓๕            
และกฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ     และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการ            
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔5  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง การควบคุมกิจการ        
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย       
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง การควบคุมกิจการ           
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕54” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คำสั่งอ่ืนใด              
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้   
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฉบับนี้ 

หมวดที ่๑ 

บททั่วไป 
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

                “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย                        
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่ งพระราชบัญญัติ               
การสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                 “ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ    
ดำเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
               “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
               “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต 
หรือให้บริหารใด ๆ เพ่ือหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
               “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 
 

 



-๒- 

              “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน              

   “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
             “มลพิษทางน้ำ”หมายความว่า สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 
กิจการที่ทำให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
             “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น    
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
             “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพ       
โดยบริการหลักที่จัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพ่ือสุขภาพ และการใช้น้ำเพ่ือสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริม  
ประกอบด้วย เช่น การอบเพ่ือสุขภาพ การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาบำบัดและการควบคุมอาหาร 
โยคะ และการทำสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ       
หรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพทางการแพทย์ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 
              “การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการ       
ที่ ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน  6 ปี ที่บ้านของผู้รับบริการ           
ทั้งนี ้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
              “การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการที่
ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ (ที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการ
ประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
              “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
              “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี              
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
              “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงาน        
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม ภายในเขตเทศบาล     
ตำบลหนองหญ้าลาด  ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบด้วยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ที ่๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

          ทั้งนี้ บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ได้อธิบาย      
ตามบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัตินี้ 

      5.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
                        (๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
                        (๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ำนม 
                        (๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการ             
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 

 



-๓- 

5.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
                 (๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่า       
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
                 (๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
                 (๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
                 (๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
                 (๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร 
การเร่ขาย และการขายในตลาดสด 

      (๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ 
ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
                 (๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทำอ่ืนใดต่อสัตว์
หรือหรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
                 (๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง 

5.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม 
                 (๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
                 (๒) การผลิตกะปิ น้ำพริกแกง นํ้าพริกเผา น้ำปลา น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ชี้อ้ิว หอยดอง 
หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
                 (๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
                 (๔ ) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค           
ในครัวเรือน 
                 (๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช ยกเว้น      
ในสถานทีจ่ำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
                 (๖) การเค่ียวน้ำมันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร 
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
                 (๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
                 (๘) การผลิตแบะแซ 
                 (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
                 (๑๐) การประกอบกิจการการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอบ ขนมเปี๊ยะ 
                 (๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค   
ในครัวเรือน 
                 (๑๒) การผลิตน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง   
ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
                 (๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ำตาล 
                 (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำนมวัว 
                 (๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ำส้มสายชู 
                 (๑๖) การค่ัวกาแฟ 
                 (๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
                 (๑๘) การผลิตผงชูรส 
                 (๑๙) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค 
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                (๒๐ ) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค            
ในครัวเรือน 
                (๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
                (๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
                (๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
                (๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
                (๒๕) การผลิตน้ำแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จำหน่ายอาหารและเพ่ือการบริโภค        
ในครัวเรือน 
                (๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป 

5.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง 
                (๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
                (๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอางต่าง ๆ 
                (๓) การผลิตสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
                (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
                (๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชำระล้างต่าง ๆ 

5.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
                 (๑) การอัด การสกัดเอาน้ำมันจากพืช 
                 (๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
                 (๓) การผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
                 (๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
                 (๕) การผลิตยาสูบ 
                 (๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
                 (๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย 

      (๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
      (๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสำปะหลัง 
5.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
      (๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
      (๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 5.๖ (๑) 
      (๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วยเครื่องจักร

หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ 5.๖ (๑) 
      (๔ ) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก โครเมี่ยม  นิ เกิล  หรือโลหะอ่ืนใด        

ยกเว้นกิจการในข้อ 5.๖ (๑) 
      (๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการในข้อ 5.๖ (๑) 
      (๖) การทำเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
5.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
      (๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
      (๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
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      (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการ หรือจำหน่าย  
และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

      (๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
      (๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
      (๖) การปะ การเชื่อมยาง 
      (๗) การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช 
5.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
      (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
      (๒ ) การเลื่อย การซอย การขัด การไส  การเจาะ การขุดรอง การทำคิ้ว หรือการตัดไม้            

ด้วยเครื่องจักร 
      (๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี     

หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
      (๔) การอบไม้ 
      (๕) การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 
      (๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
      (๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
      (๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
5.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
      (๑ ) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 
      (๒ ) การประกอบกิจการอาบ  อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  ข้อ 5.9 (๑ ) หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 5.9                   
(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

     (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 
     (๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนในทำนอง

เดียวกัน 
     (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
     (๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ 

ในทำนองเดียวกัน 
     (๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ในข้อ 5.9 (๑) 
     (๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
     (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
     (๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหาร    

ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธี อ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ  5.9 (1)            
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

      (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
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          (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือฝึกซ้อมกอล์ฟ 
        (๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์          

และสิ่งแวดล้อม 
        (๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอ่ืน 
        (๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 
        (17) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
5.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
        (๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่

ขึ้นไป 
        (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
        (๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
        (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
        (๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต ่๕ เครื่องขึ้นไป 
        (๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
        (๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
        (๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
5.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
        (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
        (๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
        (๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
        (๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
        (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
        (๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
        (๗) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
        (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่นผ้าเบรค ผ้าคลัช 

กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ำ เป็นต้น 
        (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
        (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
        (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
5.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
        (๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทำละลาย 
        (๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
        (๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
        (๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
        (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ 5.๗ (๑) 
         (๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุ

ที่คล้ายคลึง 
         (๗) การโม่ การบดชัน 
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        (๘) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 
        (๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
        (๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
        (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
        (๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
        (๑๓) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 
        (๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 
        (๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
        (๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค 
        (๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
5.๑๓ กิจการอื่น ๆ 
        (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
        (๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์อุปกรณ์ไฟฟ้า 
        (๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
        (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
        (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
        (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
        (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
        (๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
        (๙) การก่อสร้าง 
        (๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย    

การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย      
เป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น        
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

หมวด ๒ 

สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    
ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถาน       
ที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงลักษณะ
และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรำคาญด้วย 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตาม 
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กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่าง
เพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้า
ปกติขัดข้อง 

        (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

        (๓) ต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำ
ทุกวัน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจำเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย          
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกำจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
          (๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ  และประเภท      

มูลฝอย รวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
          (๒) ในกรณีที่มีการกำจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ดำเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
          (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย     

ต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ    

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการประกอบอาหาร  การปรุง

อาหาร การสะสมอาหารสำหรับคนงาน ต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย เป็นสัดส่วน    
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติให้เป็นไป      
ตาม 
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง   ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อ
ครั้งและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่
น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
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           (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน     
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 16 สถานประกอบกิจการซึ่งมีการจำหน่าย ใช้ เก็บสะสมวัตถุมีพิษ วัตถุไวไฟ ก๊าชปิโตรเลียมเหลว 
หรือวัตถุอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย ต้องจัดเก็บวัตถุอันตรายดังกล่าวให้ได้สุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพลังงานโดยเคร่งครัด 

หมวด ๔ 

การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้อง
ดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด ๕ 

ใบอนุญาต 

ข้อ ๑8 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ใน 
ข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการออกใบอนุญาตเจ้า
พนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ       
ของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกำหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภท
เดียวและสำหรับสถานที่เดียว 

ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมี      
การควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

          (๑) บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 
จำนวน 2 ฉบับ 
                     (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ 
                     (๓) สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการค้า  (กรณีที่
ก่อสร้างหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใช้บังคับ) จำนวน 2 ชุด 

           (๔) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   
ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) จำนวน 2 ชุด 
                     (๕) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง ) 
จำนวน 2 ชุด 
                     (6) ใบรับรองแพทย์เฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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                     (7) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุญาต 

ข้อ 20 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
          ๑. ต้องดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ใน หมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ ให้อยู่ 

ในสภาวะอันดีอยู่เสมอ และทำความสะอาด กวาดล้างสถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน 
          ๒. ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ ภายในเขตสถานที ่และตามกำหนด วัน เวลา ที่ได้รับอนุญาต 
          ๓. ต้องดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อย 
          ๔. ต้องดูแลรักษาสถานที่อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง หรือสัตว์นำโรคอ่ืน ๆ 
          ๕. ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ เพ่ิมเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก่อน 
          ๖. ต้องปฏิบัติการทุกอย่าง เพ่ือให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามคำแนะนำ ของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
          ๗. ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่/สถานประกอบการ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบ  
การค้านั้นได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตก หรือ ในเวลาทำการ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุม
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัต ิ

          ๘. อ่ืน ๆ ตามท่ีเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ประกาศกำหนด 
ข้อ ๒1 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ      

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความ       
ไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจำเป็น    
ที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง         
หรือครบถ้วนตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง 
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน
สิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒2 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒3 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
เพียงในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เท่านั้น  

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย       
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการขอต่อ
อายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด     
ไว้ตามข้อ 20 และข้อ 21 ด้วย 

ข้อ ๒4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้าย       
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต    
สิ้นอายุสำหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม 
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ภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเว้นแต่ผู้ได้    
รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน    
เกินกว่าสองครั้ง ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน 

ข้อ ๒5 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบล         
หนองหญ้าลาด 

ข้อ ๒6 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒7 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต       
ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย หรือชำรุด        
ตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

          (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

          (๒ ) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ  ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาต นำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒8 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศ
บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้อง
ไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
           (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
           (๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข       

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
           (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ      
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบั ญญัตินี้       
และการไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้ เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน          
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓0 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓1 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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ข้อ ๓2 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอำนาจของเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาดในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๓3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓4 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่      1      เดือน     ธันวาคม    พ.ศ.   2559 

                                                           (ลงชื่อ)  
                                                                    ( นายธัญญ์นิธิ    เรืองวุฒิโรจน์ ) 
                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
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อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
ท้ายเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2559 

  

ลำดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อป ี
บาท สตางค ์

 1.  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   
1 การเลีย้งสัตว์บก  สตัว์ปีก  สัตว์เลือ้ยคลานหรือแมลง 

การเลีย้งม้า  โค  กระบือ 
 ก.  จำนวน  5  ตัว  ถึง  9  ตัว 
 ข.  จำนวน  ตั้งแต่  10  ตัวขึ้นไป 

 
 

100 
200 

 
 
- 
- 

 การเลีย้งสุกร   
  ก.  จำนวน  15 - 100  ตัว 100 - 
  ข.  จำนวน  ตั้งแต่  101 - 200  ตัวขึ้นไป 200 - 
         ค. จำนวน 201 ตัวข้ึนไป 500 - 
 การเลีย้งห่าน  เป็ด  ไก ่   

 ก.    ก.  จำนวนตั้งแต่  60-100  ตัว 100 - 
  ข.  จำนวนตั้งแต่  101-500  ตวั 200 - 
  ค.  จำนวนตั้งแต่  501-2,000  ตัว 300 - 
  ง.  จำนวนตั้งแต่  2,001-5,000  ตัว 500 - 
  จ.  จำนวนตั้งแต่  5001  ตัวขึ้นไป 1,000 - 
 การเลีย้งสัตว์น้ำ  กระชังปลา สัตวเ์ลื้อยคลาน  บ่อหรือกระชังละ 100 - 
 การเลีย้งแมลงกระชัง คอกละ 50 - 

2 การเลีย้งสัตว์เพื่อรีดเอานมตัวละ 10 - 
3 การประกอบกิจการเลี้ยงสตัว์ รวบรวมสตัว์  หรือธุรกิจอื่นใด  อันมีลกัษณะทำนอง

เดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคา่
ดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

3,000 - 

 2.  กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ ์   
4 การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
150 - 

5 การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ที่ยังไมไ่ด้ฟอก 500 - 
6 การสะสมเขาสตัว์  กระดูกสัตว์ที่ยงัมิได้แปรรูป 500 - 
7 การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสตัว์  ไขสตัว์ 500 - 
8 การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเวน้ในสถานท่ีจำหน่าย

อาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
500 - 
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ลำดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อ

ปี 
บาท สตางค ์

9 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภณัฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  หนังสัตว์  เขาสัตว์  
หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว ์

500 - 

  ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 500 - 
  ข.  โดยใช้เครื่องจักท่ีมีกำลังตำ่กว่า 5 แรงม้าลงมา 200 - 
  ค.  ไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

10 การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทำอื่นใด
ต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกำลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 500 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกำลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 200 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกำลัง  1  แรงมา้  ลงมา 100 - 

11 การสะสมหรือล้างครั่ง 500 - 
 3.  กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  เคร่ืองด่ืม  น้ำด่ืม   

12 การผลิตเนย  เนยเทียม 200 - 
13 การผลิตกะปิ  น้ำพริกแกง น้ำพรกิเผา  น้ำปลา  น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา  เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอย

ดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
200 - 

14 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบรโิภคใน
ครัวเรือน 

200 - 

15 การตากเนื้อสัตว์ การผลติเนื้อสัตวเ์ค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อบรโิภคใน
ครัวเรือน 

200 - 

16 การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลติอาหารสัตว์ พืช ยกเว้นใน
สถานท่ีจำหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

17 การเคี่ยวน้ำมันหมู  การผลติกุนเชยีง หมูยอ  ไส้กรอก  หมตูั้ง ยกเวน้ในสถานท่ีจำหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

18 การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตีย๋ว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอี๋  เต้าฮวย   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 200 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

19 การผลิตแบะแซ 200 - 
20 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอื่นใด   

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
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ลำดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อ

ปี 
บาท สตางค ์

21 การประกอบกิจการการทำขนมปงัสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

22 การแกะ  การล้างสัตว์น้ำ  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

2,000 - 

23 การผลิตน้ำอัดลม  น้ำหวาน  น้ำโซดา  น้ำถั่วเหลือง  เครื่องดืม่ชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง  
ขวด  หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 

1,000 - 

24 การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ำตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) 1,000 - 
25 การผลิตผลิตภณัฑ์จากน้ำนมวัว 1,000 - 
26 การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์  น้ำสม้สายชู 1,000 - 
27 การคั่วกาแฟ 500 - 
28 การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 500 - 
29 การผลิตผงชูรส 1,000 - 
30 การผลิตน้ำกลั่น  น้ำบริโภค 200 - 
31 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบรโิภคใน

ครัวเรือน 
200 - 

32 การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  200 - 
33 การผลิตไฮศครีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 100 - 
34 การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 200 - 
35 การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร 1,000 - 
36 การผลิตน้ำแข็ง  ยกเว้นการผลติเพื่อใช้ในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร และเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือน 
300 - 

37 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครือ่งที่มีกำลังตั้งแต่  5  แรงม้า ข้ึนไป 500 - 
 4.  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสำอาง  ผลิตภัณฑ์ชำระ

ล้าง 
  

38 การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร   
  ก.  เครื่องจักท่ีมีกำลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกำลังเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไมเ่กิน 5 แรงมา้ 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกำลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

39 การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอางต่าง ๆ  1,000 - 
40 การผลิตสำลี ผลติภณัฑ์จากสำลี 1,000 - 
41 การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผา้อ้อมสำเร็จรูป 1,000 - 
42 การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชำระล้างต่าง ๆ  1,000 - 
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ลำดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อ

ปี 
บาท สตางค ์

 5.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   
43 การอัด  การสกดัเอาน้ำมันจากพชื   

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

44 การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 1,000 - 
45 การผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันด้วย เครื่องจักร 1,000 - 
46 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร   

  ก.  ไม่เกิน  20  แรงม้า 200 - 
  ข.  เกิน  20  แรงม้า 400 - 

47 การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

48 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมลด็พืช  การเกี่ยว,นวด,สีขา้วด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
49 การผลิต  การสะสมปุ๋ย 500 - 
50 การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
51 การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสำปะหลัง 1,000 - 

 6.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   
52 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณห์รือเครือ่งใช้ต่างๆ    

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

53 การหลอม  การหล่อ  การถลุงแรห่รือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในลำดับท่ี  52 1,000 - 
54 การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตดั   การประสาน  การรดี  การอัดโลหะด้วย

เครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการในลำดับที่ 52 
200 - 

55 การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก  โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอื่นใดยกเว้น
กิจการใน ลำดับท่ี 52 

500 - 

56 การขัด  การลา้งโลหะด้วยเครื่องจกัร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการในลำดบัท่ี  52   
  ก.  เครื่องจักรที่มีกำลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกำลังเกินกว่า  1  แรงม้า แตไ่ม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกำลัง  1 แรงม้า  ลงมา 200 - 

57 การทำเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 1,000 - 
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ลำดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อ

ปี 
บาท สตางค ์

 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล   
58 การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพ่นสารกนัสนิมยานยนต ์ 500 - 
59 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
1,000 - 

60 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมไีว้บริการหรือจำหน่าย 
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครือ่งจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

2,000 - 

  ก.  จักรยานยนต ์ 200 - 
  ข.  รถยนต ์ 300 - 

61 การล้าง  การอัดฉดีรถยนต ์ 500 - 
62 การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี ่ 200 - 
63 การปะ  การเชื่อมยาง 100 - 
64 การอัดผ้าเบรก  ผ้าครัช 200 - 

 8.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้   
65 การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000 - 
66 การเลื่อย การซอย  การขดั  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การทำคิ้ว  หรือการตัดไมด้้วย

เครื่องจักร 
  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกำลัง  5  แรงมา้ขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกำลังเกินกว่า 1 แรงม้า  แต่ไมเ่กิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกำลัง  1  แรงมา้  ลงมา 200 - 

67 การประดิษฐ์ไมห้วาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  การทาสาร เคลือบเงาสหีรือ
การแต่งสำเร็จผลติภณัฑ์จากไม้ หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกำลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 500 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกำลังเกินกว่า 1 แรงม้า แม่ไมเ่กิน 5 แรงมา้ 200 - 
  ง.  เครื่องจักรที่มีกำลัง 1 แรงม้า ลงมา 100 - 

68 การอบไม ้ 1,000 - 
69 การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
70 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครือ่งเขียนด้วยกระดาษ 300 - 
71 การผลิตกระดาษต่าง  ๆ 500 - 
72 การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   

  ก.  ขายส่ง 200 - 
  ข.  ขายปลีก 100 - 
 9.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   



73 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 1,000 - 
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74 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร 500 - 
75 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน 1,000 - 
76 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน 1,000 - 
77 การประกอบกิจการมหรสพ 500 - 
78 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ 

ในทำนองเดียวกัน 
1,000 - 

79 การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 2,000 - 
80 การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 

อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
2,000 - 

81 การประกอบกิจการเสรมิสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 - 

82 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหารที่
มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารรา่งกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่การให้  บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

1,000 - 

83 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ออนไลน์ 1,000 - 
84 การประกอบกิจการห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์  การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์หรือ

สิ่งแวดล้อม 
1,000 - 

85 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 10,000 - 
 10.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   

86 การปั่นด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าดว้ยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่
ขึ้นไป 

  

  ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 500 - 
  ข.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน 10 ก่ีขึ้นไป 300 - 
  ง.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  5-10  กี่ 200 - 

87 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 500 - 
88 การปั่นฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
89 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 200 - 
90 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 500 - 
91 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพส์ิ่งทออื่น ๆ  500 - 
92 การซัก การอบ  การรดี การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 300 - 
93 การย้อม  การกัดสผี้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  2,000 - 

  



-19- 
 

ลำดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อป ี

บาท สตางค ์

 11.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
94 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลติภณัฑ์ดินเผา   

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

95 การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 10,000 - 
96 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
97 การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง   

  ก.  1-3  ตัน 200 - 
  ข.  3-5  ตัน 500 - 
  ค.  5  ตันขึ้นไป 3,000 - 

98   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
99 การเลื่อย การตดั หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  500 - 

100 การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์  ปนูขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 200 - 
101 การผลิตผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัช 

กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อน้ำ เป็นต้น 
200 - 

102 การผลิตกระจก หรือผลติภณัฑ์แกว้ 1,000 - 
103 การผลิตกระดาษทราย 1,000 - 
104 การผลิตใยแก้วหรือผลติภณัฑ์จากใยแก้ว 10,000 - 

 12.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคม ี   
105 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซไิดส์ หรือสารตัวทำละลาย 2,000 - 
106 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแกส๊ 500 - 
107 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ำมันปโิตรเลี่ยมหรือผลติภัณฑ์               

ปิโตรเลี่ยม ต่าง ๆ  
 

2,000 
 

- 
  ก.  แบบไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
  ข.  แบบใช้เครื่องจักร 1,000 - 

108 การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 500 - 
109 การพ่นสี ยกเว้นกิจการในลำดับที ่58   

  ก.  พ่นสีรถยนต ์ 500 - 
  ข.  พ่นสิ่งของอื่นนอกจากรถยนต์ 200 - 

110 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลลูอยด์           
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

500 - 

111 การโม่  การบดชัน 200 - 
112 การผลิตสี  หรือน้ำมันผสมส ี 1,000 - 
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113 การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร ์ 200 - 
114 การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
115 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 500 - 
116 การผลิต  การบรรจสุารเคมดีับเพลิง 500 - 
117 การผลิตน้ำแข็งแห้ง 200 - 
118 การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นสว่นประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 
 

1,000 
 
- 

119 การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 - 
120 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนำโรค 500 - 
121 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 300 - 

 13.  กิจการอื่น ๆ    
122 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   

   ก.  เครื่องจักรมีกำลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรมีกำลังเกินกว่า  1  แรงม้า แต่ไมเ่กิน 5 แรงมา้ 500 - 
  ค.  เครื่องจักรมีกำลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

123 การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 200 - 
124 การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถทุี่คล้ายคลึง 500 - 
125 การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 200 - 
126 การสะสมวตัถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้   

  -  พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 20  ตารางวา 200 - 
  -  พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 20  ตารางวา แต่ไมเ่กิน  50  ตารางวา 500 - 
  -  พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 50  ตารางวา แต่ไม่เกิน  100  ตารางวา 1,000 - 
  -  พื้นที่ใช้วางวัตถุเกิน 100  ตารางวา  ข้ึนไป  1,500 - 

127 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 2,000 - 
128 การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภณัฑ์ที่ใช้แล้ว 200 - 
129 การพิมพ์สลีงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,000 - 
130 การก่อสร้าง 10 แรงงานขึ้นไป 500 - 
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