ร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.๒๕๕6
----------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี เ ทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลตํ า บลบางปะกงพรหมเทพรั ง สรรค์
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕6 ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2552 ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา 33 มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยได้รับความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ เทศบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลตํ า บลบางปะกงพรหมเทพรั ง สรรค์
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕6”
ข้ อ ๒ เทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ในเขตเทศบาลตํ า บลบางปะกงพรหมเทพรั ง สรรค์
นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์แล้วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ นั บ แต่ วั น ที่ เ ทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ย กเลิ ก “ ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
บางปะกง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๐ ” และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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หมวดที่ ๑
บททั่วไป

ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจ การ” หมายความว่า สถานที่ ที่ใช้ ในการประกอบกิจการที่ เป็น อันตราย
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ดําเนิ น กิจ การ” หมายความว่ า ผู้ เป็ น เจ้ าของหรือบุ คคลที่เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ น ซึ่ งรั บ ผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ” หมายความว่ า กิ จ การที่ มี ก ระบวนการผลิ ต
หรื อกรรมวิ ธีการผลิต กิจ การเกี่ ยวกับ การเลี้ ยงสัตว์ หรือกิ จการเกี่ ยวกับ การบริ การ ที่ก่อให้ เกิ ดมลพิ ษหรื อ
สิ่งที่ทําให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
มลพิษทางอากาศ ทางน้ํา ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น
“มลพิ ษ ทางเสี ย ง” หมายความว่ า สภาวะของเสี ย งอั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางอากาศ” หมายความว่ า สภาวะของอากาศอั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางน้ํ า ”หมายความว่ า สภาวะของน้ํ า ทิ้ ง อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“สิ่ ง ปฏิ กู ล ” หมายความว่ า อุ จ จาระหรื อ ปั ส สาวะ และรวมถึ ง สิ่ ง อื่ น ใดซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ปฏิ กู ล
หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ ใ ส่ อ าหาร เถ้ า มู ล สั ต ว์ ซากสั ต ว์ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ เ ก็ บ กวาดจากถนน ตลาด ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ ที่ อื่ น
และหมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต
หรือให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพโดย
บริการหลักที่จัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาบําบัดและการควบคุม
อาหาร โยคะและการทํ าสมาธิ การใช้ สมุ นไพรหรือผลิตภั ณฑ์เพื่ อสุ ขภาพ ตลอดจนการแพทย์ ทางเลื อกอื่ น ๆ
หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
ทางการแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความว่ า เจ้ าพนักงานซึ่งได้ รับ การแต่ งตั้ งให้ ป ฏิบั ติการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้มีอํานาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้ อ 6 ให้ กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น กิ จ การที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม
ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
6.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน และแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
6.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่า
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ สะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การต้ ม การตาก การเผาเปลื อ กหอย เปลื อกปู เปลื อกกุ้ ง ยกเว้ นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาดสด
(๖) การประดิ ษฐ์ เครื่ องใช้หรื อผลิตภั ณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสั ตว์ เขาสัตว์
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการกระทําอื่นใด
ต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง
6.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่ า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่ อบริโภค
ในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
(๑๑) การแกะ การล้ า งสั ต ว์ น้ํ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ การห้ อ งเย็ น ยกเว้ น การผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง
ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๒๐)
การตาก การหมั ก การดองผั ก ผลไม้ หรื อ พื ช อย่ า งอื่ น ยกเว้ น การผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
6.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
6.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
หรือด้วยเครื่องจักร
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
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(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
6.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 6.๖ (๑)
(๓) การกลึ ง การเจาะ การเชื่ อม การตี การตั ด การประสาน การรี ด การอั ดโลหะ
ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ 6.๖ (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการในข้อ 6.๖ (๑)
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการในข้อ 6.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
6.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การตั้ ง ศู น ย์ ถ่ ว งล้ อ การซ่ อ ม การปรั บ แต่ ง ระบบปรั บ อากาศหรื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิ จเกี่ย วกับ ยานยนต์ เครื่องจั กรหรือเครื่องกล ซึ่งมี ไว้บ ริการหรื อ
จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๔) การล้าง การอัดฉีดเพื่อทําความสะอาดยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
6.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี
หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
6.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิ จ การสปา เพื่ อ สุ ข ภาพเว้ น แต่ ก ารให้ บ ริ ก ารในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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(๒) การประกอบกิ จ การ อาบ อบ นวด เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก ารในข้ อ 6.9 (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
ข้อ 6.9 (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นใด
ทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗)
การจั ด ให้ มี ก ารแสดงดนตรี เต้ น รํ า รํ า วง รองเง็ ง ดิ ส โก้ เ ทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิ จ การสระว่ า ยน้ํ า หรื อ กิ จ การอื่ น ๆ ในทํ า นองเดี ย วกั น เว้ น แต่ เ ป็ น
การให้บริการในข้อ 6.9 (๑)
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 6.9 (1)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
(๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
(17) การประกอบกิจการให้การบริการดูแลผู้สูงอายุ
6.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
(๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
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6.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรค
ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
6.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑) การผลิต บรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ 6.๗ (๑)
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ การบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เ ซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมี อันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
6.๑๓ กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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(๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช้สิ่งทอ
(๙) การก่อสร้าง
(๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
ข้อ 7 สถานประกอบกิ จ การที่ ต้องมี การควบคุ มตามเทศบั ญญั ตินี้ ที่ ตั้งอยู่ ในเขตที่ กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็ น โรงงาน หรื อ มี ก ารประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตราย จะต้ อ งปฏิ บั ติ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวดที่ ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึ กษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงานและกฎหมายอื่ นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้เป็นไปตามประกาศของเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรั ง สรรค์ เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย หรื อ การก่ อ เหตุ รํ า คาญ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะ
และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่ มีความมั่นคง แข็ งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิ จการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะ
เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคารและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ มี สิ่ ง กี ด ขวาง
มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอ และมี ป้ ายหรื อ เครื่ อ งหมายแสดงชั ด เจน โดยทางออกฉุ ก เฉิ น ต้ อ งมี ไฟส่ องสว่ า งฉุ กเฉิ น
เมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้ องจั ดให้ มีร ะบบการจั ดแสงสว่ างและการระบายอากาศให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้ องมี ห้องน้ํ าและห้องส้ ว มตามแบบและจํ านวนที่ กําหนดในกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุ ม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจํา
ทุกวัน
ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อั น อาจเป็ น อั น ตรายต่ อสุ ขภาพต้ องจั ดให้ มีที่อาบน้ํ าฉุ กเฉิ น ที่ ล้ างตาฉุ กเฉิ น ตามความจํ าเป็ น และเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๑1 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารกํ า จั ด เอง ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณี ที่มี มู ล ฝอยที่ ป นเปื้ อ นสารพิ ษ หรื อ วั ต ถุ อั น ตราย หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ อ าจเป็ น อั น ตราย
ต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๑2 สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหะ
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑3 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุ ง อาหาร การสะสมอาหารสํ า หรั บ คนงาน ต้ อ งมี ก ารดํ า เนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตามเทศบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑4 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวดที่ ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑6 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ จะต้ อ งมี การบั น ทึ กการบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งดั บ เพลิ งอย่ า งน้ อยหกเดื อนต่ อ ครั้ ง
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจก่ อให้ เกิ ดอั น ตรายหรื ออั คคี ภั ยได้ ง่ายไว้ โ ดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยวั ตถุ อัน ตรายและกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้ อ ๑7 สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย งหรื อ
ความสั่ น สะเทื อน มลพิ ษทางอากาศ มลพิ ษทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรือมี การใช้ ส ารเคมี ห รื อวั ตถุ อัน ตราย
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จะต้ อ งดํ า เนิ น การควบคุ ม และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบจนเป็ น เหตุ รํ า คาญ หรื อ เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
สถานประกอบกิจ การตามวรรคหนึ่ ง ต้องจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพแก่ ผู้ป ฏิ บัติงานอย่ างน้ อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อควบคุมและป้องกันสุขภาพและอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
ข้อ 18 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี้
จะต้ องปฏิ บั ติร วมทั้ งจั ดสถานที่ สํ าหรั บ ประกอบกิ จ การนั้ น ๆ ให้ เป็ นไปตามเงื่ อ นไขอั น เกี่ ย วด้ ว ยสุ ขลั กษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่ นั้ น ต้ อ งตั้ ง อยู่ ใ นทํ าเลที่ มี ร างน้ํ า รั บ น้ํ า โสโครกได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามคํ า แนะนํ า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ต้องจัดทํารางระบายน้ําหรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว ระบายน้ําได้ดี
(3) การระบายน้ําต้องไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง
(4) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(5) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกัน
มิให้น้ําซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก ไขมัน ให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล หรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย ความกระเทือน ฝุ่นละออง เถ้า เขม่า
หรื อสิ่ งอื่นใดอั นอาจเป็น เหตุ รํ าคาญแก่ผู้ ที่อยู่ ข้างเคี ย ง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้ องปฏิบั ติให้ เป็ นไปตามคําแนะนํ า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(6) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศอย่างเพียงพอ
(7) จัดให้มีน้ําสะอาดอย่างเพียงพอแก่กิจการนั้น
(8) จั ดให้ มีที่ร องรั บ มู ล ฝอย และสิ่ งปฏิ กูล อั นได้ สุ ขลั กษณะจํ านวนเพี ย งพอและจั ดสถานที่
มิให้เป็นที่อาศัยของสัตว์นําโรค
(9) จั ด ให้ มี ส้ ว มที่ ถู ก ลั ก ษณะ จํ า นวนเพี ย งพอกั บ จํ า นวนคนที่ ทํ า งานอยู่ ใ นสถานที่ นั้ น
และต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(10) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและที่ปล่อยสัตว์ กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
(11) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้า ตามที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ
(12) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะ ตามคํ า แนะนํ า ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกําหนดของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ข้ อ 19 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ซึ่ ง กํ า หนดให้ ค วบคุ ม
ตามเทศบัญญัตินี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าวัตถุดิบ
แห่งกิจการนั้น จักใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้น ให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะนําโรค
(2) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มิให้เป็นที่เพาะพัน ธุ์
แมลงและสัตว์พาหะนําโรคได้ และมีการกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(3) ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ ที่ได้รับอนุญาต หากจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
สถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
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(4) ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เข้าไปใน
อาคารหรือสถานที่ใดๆ ของผู้รับใบอนุ ญาต ในระหว่างเวลาพระอาทิ ตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ ตกเพื่ อตรวจสอบ
หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
จากผู้รับใบอนุญาต เจ้าของ ผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่นั้น
(5) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามคํ า แนะนํ า ของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
คําสั่ งเจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น รวมทั้ งระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ และประกาศกํ าหนดของเทศบาลตํ าบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค์
หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า
ข้อ 20 เมื่ อพ้น กําหนดเก้าสิบ วัน นับ แต่วั นที่ เทศบัญญั ตินี้ มีผลใช้ บังคั บ ห้ ามมิให้ ผู้ใดดําเนิ น
กิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 21 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุ ม ตามข้ อ ๕ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การค้ า จะต้ อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบ อภ.1
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ประกาศกําหนด
ข้ อ 22 เมื่ อเจ้ า พนั กงานท้ องถิ่ น ได้ พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ขอรั บใบอนุ ญาตได้ ป ฏิ บั ติถูกต้ อ ง
ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ 8 และการอนุ ญ าตนั้ น ไม่ เ ป็ น เหตุ ก ระทบกระเทื อ น
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ออกใบอนุญาตตามแบบ อภ.2
ข้ อ 23 ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าต พร้ อ มกั บ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มตามอั ต ราท้ า ย
เทศบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับหรือ
ชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 24 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยระบุไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
ข้อ 25 ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนีย มการออกใบอนุ ญาต ให้ผู้รั บใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ใบอนุ ญ าตฉบั บ หนึ่ ง ให้ ใ ช้ สํ า หรั บ กิ จ การค้ า ประเภทเดี ย วและสํ า หรั บ สถานที่ แ ห่ ง เดี ย ว
ถ้าประกอบกิจการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะเดียวกันและสถานที่เดียวกัน ให้แยกเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมแต่ละประเภท
ข้อ 26 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ข้ อ 27 การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต จะต้ อ งยื่ น คํ า ขอต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามแบบ อภ.3
ก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น เมื่ อ ได้ ยื่ น คํ า ขอพร้ อ มกั บ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มแล้ ว ให้ ป ระกอบกิ จ การต่ อ ไปได้ จ นกว่ า
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เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น จะสั่ ง ไม่ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญาต หากมิ ไ ด้ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ จะต้ อ ง
ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ แต่ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งพัน
ข้อ 28 ผู้รั บใบอนุญาตตามเทศบั ญญั ตินี้ ต้ องแสดงใบอนุ ญาตไว้ โดยเปิดเผยและเห็ นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 29 เมื่ อผู้ รั บใบอนุ ญาตไม่ป ระสงค์ จ ะประกอบกิ จ การต่อไป ให้ ยื่ นคํ าขอบอกเลิกกิ จการ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.4
ข้ อ 30 หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประสงค์ จ ะแก้ ไ ขรายการในใบอนุ ญ าต ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.5
ข้ อ 31 ในกรณี ใบอนุ ญ าตสู ญหาย ถู ก ทํ าลาย หรื อ ชํ ารุ ดในสาระสํ า คั ญ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ยื่นคํ าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ตามแบบ อภ.6 ภายในสิ บห้ าวัน นั บแต่ วัน ทราบถึ ง
การสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ข้อ 32 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ อภ.2 โดยประทับตราสีแดง คําว่า “ใบแทน” กํากับไว้
และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือลายมือชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ใบอนุญาตเดิม
(3) บั น ทึ ก ด้ า นหลั ง ต้ น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ให้ ร ะบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 33 หากผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกําหนดให้เป็นกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุ มตามเทศบั ญญัตินี้ ไม่ปฏิ บัติหรือปฏิบั ติไม่ ถูกต้ องตามเทศบัญญั ตินี้ หรื อเงื่ อนไขโดยเฉพาะ
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับคําสั่ง
ไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่สมควร
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกําหนดให้เป็นกิจการ
ที่ ต้องมี การควบคุ มตามเทศบั ญญั ตินี้ รายใดถู กพั กใช้ ใบอนุ ญาตตั้ งแต่ ส องครั้ ง ขึ้ นไปและมี การเหตุ ที่จ ะต้ อ ง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก หรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามวรรคหนึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายร้ า ยแรงต่ อ สุ ข ภาพ
ของประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง การอนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หากไม่ ม ารั บ ภายในกํ า หนดเวลาดั ง กล่ า ว
โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 34 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวดที่ ๖
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๓5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ประกาศ ณ วันที่ .........................................................
( นายจรัญ งาสุวรรรณ์ )
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

เห็นชอบ
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อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
ท้ายเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕6
ลําดับที่

กิจการ

๑.

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
๑.๑ การเลี้ยง ม้า โค กระบือ
- การเลี้ยงม้า โค กระบือ รวมกันเกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
- การเลี้ยงม้า โค กระบือ รวมกันเกินกว่า ๒0 ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
- การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า ๔0 ตัว ขึ้นไป
๑.๒ การเลี้ยงสุกร
- การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
- การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๒0 ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
- การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๔0 ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
- การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๑๐0 ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
- การเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๑,๐๐0 ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว
- การเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๕,๐๐0 ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว
- การเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๑๐,๐๐0 ตัว ขึ้นไป
๑.๓ การเลีย้ งแพะ แกะ
- การเลี้ยงแพะ แกะ เกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
- การเลี้ยงแพะ แกะ เกินกว่า ๒0 ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
- การเลี้ยงแพะ แกะ เกินกว่า ๔0 ตัว ขึ้นไป
๑.๔ การเลีย้ งห่าน เป็ด ไก่
- การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
- การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ เกินกว่า ๑๐0 ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
- การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ เกินกว่า ๕๐0 ตัว ขึ้นไป
๑.๕ การเลีย้ งสัตว์เพื่อรีดนม
- การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม ตั้งแต่ ๖ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
- การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม ตั้งแต่ ๒0 ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
- การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม ตั้งแต่ ๔0 ตัว ขึ้นไป
- การประกอบกิจการเลี้ยงรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีกิจการนั้น
ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๑.๖ การเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อจําหน่าย
๑.๗ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน
๑.๘ การเลี้ยง รวบรวมนกนางแอ่นเพื่อการพาณิชย์
๑.๙ การประกอบกิจการเลี้ยงรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีกิจการนั้น
ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าบริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๑.๑๐ การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ สุกร ยกเว้นการฆ่าในภัตตาคาร โรงแรม หรือร้านข้าวแกง เพื่อปรุง
อาหารในที่นั้น หรือการฆ่าเพื่อปรุงอาหารเร่ขายด้วยตัวเอง
- จํานวน ๒๐ – ๕๐ ตัว
- จํานวน ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
- จํานวน ๑๐๑ ตัวขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๒๐๐.3๐๐.๔๐๐.๑๐๐.๓๐๐.๕๐๐.๑,๐๐๐.๒,๐๐๐.๓,๐๐๐.๔,๐๐๐.๑๐๐.๒๐๐.๓๐๐.๑๐๐.๒๐๐.๓๐๐.๒๐๐.๔๐๐.๖๐๐.๑,๐๐๐.๕๐๐.๕๐๐.๕,๐๐๐.๕๐๐.-

๒๐๐.๕๐๐.๑,๐๐๐.-
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๒.

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
๒.๑ การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์
๒.๒ การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก
๒.๓ การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ขนสัตว์
๒.๔ การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด
๒.๕ การประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อื่น จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ ขนสัตว์
หรือส่วนอื่นของสัตว์
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๒.๖ การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การผสมหรือการกระทํา อื่นใดต่อสัตว์
หรือพืชหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
๒.๗ การสะสมหรือการล้างคลั่ง

๓.

กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม
๓.๒ การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง
หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
๓.๔ การทําและการตากเนื้อ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
๓.๕ การนึ่ง การต้ม การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารสัตว์ พืชยกเว้นในการจําหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในทอดตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๗ การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๓.๘ การผลิตแบะแซ
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๓.๑๐ การทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.๕๐๐.-

๕๐๐.๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.๕๐๐.๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.๕๐๐.๕๐๐.๕๐๐.๕๐๐.๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.๕๐๐.๒,๐๐๐.๕๐๐.๑,๐๐๐.-
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๓.๑๑ การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช้ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
๓.๑๒ การผลิตน้ําหวาน น้ําอัดลม น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆบรรจุกระป๋อง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๑๓ การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
- น้ําตาลทรายชนิดต่างๆ
- น้ําตาลทราย
๓.๑๔ การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว
๓.๑๕ การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายซู
๓.๑๖ การคั่วกาแฟ
๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
๓.๑๘ การผลิตผงชูรส
๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภคเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
๓.๒๐ การตาก การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
๓.๒๑ การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๓.๒๒ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๓.๒๓ การเก็บ การสะสม หรือการประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
๓.๒๔ การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๒๕ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้า ขึ้นไป
๓.๒๖ การเก็บ การสะสมเครื่องอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เพื่อจําหน่าย

๔.

กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
๔.๑ การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกินกว่า ๒ แรงม้า
- โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
- โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป
๔.๒ การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ
๔.๓ การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่างๆ
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๔.๔ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
๔.๕ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐.๒,๐๐๐.๕๐๐.๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.๒,๐๐๐.๕๐๐.๒,๐๐๐.๒,๐๐๐.๑,๐๐๐.๕๐๐.๕๐๐.๑,๐๐๐.๕๐๐.๑,๐๐๐.๒,๐๐๐.๒,๐๐๐.๒,๐๐๐.๒,๐๐๐.-

5๐๐.8๐๐.1,๐๐๐.๒,๐๐๐.๕๐๐.๒,๐๐๐.๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.-
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๔.๔ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
๔.๕ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป

๕.

๖.

กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร
๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้าํ มันจากพืช
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๕.๒ การล้าง การอบ การสะสมยางดิบ
๕.๓ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู และการทําแป้งอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
๕.๔ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
-โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๕ แรงม้า
-โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า
-โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๔๐ แรงม้า ขึ้นไป
๕.๕ การผลิต การเก็บ การสะสม การบรรจุข้าว
๕.๖ การผลิตยาสูบ
-โดยไม่ใช้เครื่องจักร
-โดยใช้เครื่องจักร
๕.๗ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
๕.๘ การผลิต การสะสมปุย๋
๕.๙ การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
๕.๑๐ การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
กิจการเกี่ยวกับโลหะ หรือแร่
๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ
๖.๒ การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ข้อ ๕.๖ (๑)
๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การประสาน การรีด การวัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าช
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ ๕.๖ (๑)
๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุกโครเมี่ยม นิเกิล หรือโลหะอื่นใดยกเว้น
กิจการในข้อ๕.๖ (๑)
๖.๕ การขัด การล้าง โลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการ
ในข้อ
๕.๖ (๑)
๖.๖ การทําเหมืองเเร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก การล้างแร่

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐.๑,๐๐๐.-

๕๐๐.๑,๐๐๐.๕๐๐.๒,๐๐๐.๕๐๐.๑,๐๐๐.๒,๐๐๐.๓,๐๐๐.๕๐๐.๑,๐๐๐.-๑,๐๐๐.-/
เครื่อง
๒,๐๐๐.๑,๐๐๐.๒,๐๐๐.๓,๐๐๐.๓,๐๐๐.๓,๐๐๐.๓,๐๐๐.๒,๐๐๐.๒,๐๐๐.-
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๗.

กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นกันสนิมยานยนต์
๗.๒ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าว
ด้วย
๗.๔ การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
๗.๕ การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
๗.๖ การปะ การเชื่อมยาง
๗.๗ การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช

๘.

๙.

กิจการเกี่ยวกับไม้
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ
๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การใส การเจาะ การขุดร่อง การทําตัวหรือการตัดไม้
- โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒๕ แรงม้า
- โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๒๕ แรงม้า ขึ้นไป
๘.๓ การประดิษฐ์ไม้หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือพ่น การทําสารเคลือบเงาสีหรือการแต่ง
สําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
๘.๔ การอบไม้
๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
๘.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
๘.๗ การผลิตกระดาษต่างๆ
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๘.๘ การเผาถ่านและการสะสมถ่าน
- ไม่เกิน ๒๐ กระสอบ
- เกิน ๒๐ กระสอบ แต่ไม่เกิน ๔๐ กระสอบ
- เกิน ๔๐ กระสอบ ขึ้นไป
กิจการเกี่ยวกับการบริการ
๙.๑ การประกอบกิจการอาบอบนวด
๙.๒ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่าห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๙.๓ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง ดิสโก้เทค คาระโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆในทํานอง
เดียวกัน
๙.๔ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในระดับตามที่กฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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กิจการ
๙.๕ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
๙.๖ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบน้ําอบสมุนไพร
๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๙.๘ การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกัน
๙.๙ การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นๆในทํานองเดียวกัน
๙.๑๐ การประกอบกิ จ การควบคุ ม น้ํ า หนั ก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม ทางโภชนาการให้ อ าหารที่ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษ การบริ ห ารร่ า งกาย หรื อ โดยวิ ธี ใ ด เว้ น แต่ กิ จ การให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยพยาบาล
๙.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุกตู้เกมส์
๙.๑๒ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
๙.๑๓ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นทํานองเดียวกัน
- ไม่เกิน ๒๐ ห้อง
- เกิน ๒๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง
- เกิน ๕๐ ห้องขึ้นไป

๑๐.

กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๐.๑ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตัง้ แต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
๑๐.๒ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่อง
๑๐.๓ การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
- การทอผ้าด้ายกี่กระตุก ๕ กี่ แต่ไม่เกิน ๑๐ กี่
- การทอผ้าด้ายกี่กระตุก ๑๐ กี่ ขึ้นไป
- การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
- การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป
๑๐.๔ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น
๑๐.๕ การปั่นฝ้าย หรือนุ่น ด้วยเครื่องจักร
๑๐.๖ การทอเสื่อ กระสอบ หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๑๐.๗ การพิมพ์ผ้าหรือการพิมพ์บนสิ่งอื่นๆด้วยเครื่องจักร
๑๐.๘ การย้อม การสกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
- รับจ้างเคลือบสี
- ประเภทโรงงาน
๑๐.๙ การประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องนอนและเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท
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กิจการ

๑๑.

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
๑๑.๑ การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๑๑.๒ การผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ในหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรค ผ้าคลัช
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ําเป็นต้น
๑๑.๓ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๑๑.๔ การระเบิด โม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
๑๑.๕ การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑.๖ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๑๑.๗ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หิน เป็นสิ่งของต่างๆ
๑๑.๘ การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตแก้ว
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย
๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

๑๒.

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี
๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าช
๑๒.๒ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลีย่ มหรือผลิตภัณฑ์
๑๒.๓ การพ่นสี
๑๒.๔ การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
๑๒.๕ การเคลือบ การชุบ วัสดุด้วยพลาสติดเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไล้ท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
๑๒.๖ การผลิตพลาสติกเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไล้ท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
๑๒.๗ การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้ ไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
๑๒.๘ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งการกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
๑๒.๙ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง กรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือ
สารตัวทําลาย
๑๒.๑๐ การผลิต การสะสม การขนส่ง ถ่านหิน ถ่านโค้ก
๑๒.๑๑ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๑๒.๑๒ การผลิตน้ําแข็งแท่ง
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๑๒.๑๓ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
๑๒.๑๔ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้วยตัวยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไล้ท์หรือ
วัตถุคล้ายคลึงกัน
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๑๒.๑๕ การโม่ การบดชัน
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๑๒.๑๖ การผลิต การล้างฟิลม์ รูปถ่ายหรือฟิล์ม
- ฟิล์มภาพยนตร์
- ฟิล์มรูปถ่าย

๑๓.

กิจการอื่นๆ
๑๓.๑ การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
๑๓.๒ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
๑๓.๓ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้ว หรือเหลือใช้
๑๓.๔ การประกอบกิจการโรงโกดังสินค้า
๑๓.๕ การผลิตเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยใช้เครื่องจักร
๑๓.๖ การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
๑๓.๗ การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้แล้ว
๑๓.๘ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
๑๓.๙ การก่อสร้าง
๑๓.๑๐ การผลิตเครื่องหนังและผ้า หรือวัสดุคล้ายคลึงทุกชนิด
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