เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลวังตะกอ
เรือ่ ง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๖
****************************
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลวังตะกอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลวังตะกอโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลวังตะกอและผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลวังตะกอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอ นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลวังตะกอแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓. นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
------------------------ข้อ ๔. ในเทศบัญญัตินี้
“สถานที่ประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่มีกระบวนการผลิต หรือกรรมวิธี การ
ผลิต กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หรือกิจการเกี่ยวกับการบริการ ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา
ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

-๒“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งก่อสร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่น
เหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรมการเกษตร การผลิต
หรือให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพโดย
บริการหลักที่จัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ําเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริม
ประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร โยคะ
และการทําสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้
บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์และ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมตรีตําบลวังตะกอ
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานเทศบาลที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕. ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตเทศบาลตําบล
วังตะกอ
๕.๑ กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๕.๒ กิจการทีเ่ กีย่ วกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ สะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์

-๓(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร
การเร่ขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์
ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์
หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๘) การสะสมหรือล้างครั่ง
๕.๓ กิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหาร เครือ่ งดืม่ น้าํ ดืม่
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง
หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) ผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(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 การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(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 แรงม้าขึน้ ไป

-๔๕.๔ 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
๕.๕ กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันหรือด้วยเครื่องจักร
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
๕.๖ กิจการทีเ่ กีย่ วกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ๕.๖(๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น
กิจการใน ๕.๖ (๑)
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
๕.๗ กิจการทีเ่ กีย่ วกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
๕.๘ กิจการที่เกีย่ วกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร

-๕(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี หรือการ
แต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
๕.๙ กิจการทีเ่ กีย่ วกับการบริการ
(๑) การสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๕.๙ (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ใน ๕.๙ (๑)
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นในทํานองเดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๔)
การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
(๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
(๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สงู อายุ
๕.๑๐ กิจการทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทอ
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่
ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
(๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร

-๖(๔) การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพ์ผา้ หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๕.๑๑ กิจการทีเ่ กีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุทคี่ ล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(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) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมเช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัทช์
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
๕.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๕.๗ (๑)
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(๗) การโม่ การบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

-๗๕.๑๓ กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การก่อสร้าง
(๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
ข้อ ๖. สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมี
การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และสุขาภิบาล
------------------------------------------------------

ข้อ ๗. สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบัน
การศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้รวมถึง
สถานที่ประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานให้เป็นไปตามประกาศของเทศบาลตําบลวังตะกอเพื่อป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ
ข้อ ๘. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุ
อันตรายและขนาดของการประกอบกิ จการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้ วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐. สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการ
ทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ

-๘(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑. สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒. สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยสถานจําหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๓. สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยปลอดภัย เป็นสัดส่วน และต้อง
รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-----------------------------------------------------

ข้อ ๑๔. สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕. สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ
ของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิง่ ใด ๆ
ทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
--------------------------------------------------------

ข้อ ๑๖. สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องดําเนินการควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียง
สถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
เพื่อควบคุมและป้องกันสุขภาพและอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๗. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี้
จะต้องปฏิบัติ รวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข

-๙(๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา หรือบ่อรับนํ้าโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึม ไม่รั่วระบายน้ําได้สะดวก
(๓) การระบายน้ําต้องไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกันมิให้น้ําซึม
รั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก ไขมันให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสียความกระเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือสิ่งอื่นใดอัน
อาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
(๖) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
(๗) จัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น
(๘) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอและจัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัย
ของสัตว์นําโรค
(๙) จัดให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น และต้อง
ตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและที่ปล่อยสัตว์ กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้า ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกําหนดของเทศบาลตําบลวังตะกอ
ข้อ ๑๘. ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามเทศบัญญัตนิ ี้
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอถ้าวัตถุดิบแห่งกิจการนั้น
จักใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้น ให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะนําโรค
(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มิให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์
พาหะนําโรคได้ และมีการกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(๓) ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต หากจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(๔) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอํานาจ
สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขคําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ และประกาศกําหนดของเทศบาลตําบลวังตะกอ

-๑๐หมวด ๕
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการขอและการออกใบอนุญาต
การประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะทีเ่ ป็นการค้า
-----------------------------------------------------------------------

ข้อ ๑๙. เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการตาม
ประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๐. ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้
ในลักษณะที่เป็นการค้า ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ อภ.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ
ตามที่เทศบาลตําบลวังตะกอประกาศกําหนด
ข้อ ๒๑. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ ๘ และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ อภ.๒
ข้อ ๒๒. ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับหรือชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธ์
ข้อ ๒๓. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
ข้อ ๒๔. ให้ เจ้ า พนัก งานท้ อ งถิ่ น เรี ย กเก็ บค่ า ธรรมเนีย มการออกใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การค้า ซึ่ ง
กําหนดให้ควบคุมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้สําหรับกิจการค้าประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว ถ้าประกอบกิจการค้า
ซึ่งกําหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็ม
อัตราแต่ประเภทเดียว ประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้อ ๒๕. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบลวังตะกอ
ข้อ ๒๖. การต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๓ ก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบของ
จํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๒๗. ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๘. เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคําขอบอกเลิกกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๔
ข้อ ๒๙. หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ อภ.๔
ข้อ ๓๐. ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๔ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ

-๑๑ข้อ ๓๑. การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ อภ.๒ โดยประทับตราสีแดง คําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ด้วย
และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของ
ใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๓๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรือ
ปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่สมควร ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ รายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
หรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๓๓. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
----------------ข้อ ๓๔. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๕. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๖. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๑๙ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๗. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๒๗ หรือข้อ ๓๐ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๘. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๓๒ มีความผิดตามมาตรา
๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๙. การเปรียบเทียบคดีให้เป็นไปตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

-๑๒หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
----------------ข้อ ๔๐. บรรดาใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ให้
คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๔๑. ให้นายกเทศมนตรีตําบลวังตะกอมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอํานาจออก
ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประวิทย์ ภูมิระวิ)
นายกเทศมนตรีตําบลวังตะกอ
เห็นชอบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลวังตะกอ
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255๖
**********************
อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
ลําดับที่
ประเภทกิจการ
หมายเหตุ
(บาท)
1
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ
๒00
ก. ตั้งแต่ 10 ตัว ถึง 25 ตัว
๕00
ข. เกินกว่า 25 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
๑,000
ค. เกินกว่า 100 ตัวขึน้ ไป
(2) การเลี้ยงสุกร
๒00
ก. ตั้งแต่ 10 ตัว ถึง 25 ตัว
500
ข. เกินกว่า 25 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
1,000
ค. เกินกว่า 100 ตัวขึ้นไป
(3) การเลี้ยงแพะ แกะ
200
ก. ตั้งแต่ 10 ตัว ถึง 25 ตัว
500
ข. เกินกว่า 25 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
1,000
ค. เกินกว่า 100 ตัวขึน้ ไป
(4) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่
200
ก. เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
500
ข. เกินกว่า 1,000 ตัวขึ้นไป
500
(5) การเลี้ยงตะพาบน้ํา จระเข้
100
(6) การเลี้ยงผึง้ ผึ้งโพรง
(7) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
๒00
ก. เกินกว่า 25 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
๕00
ข. เกินกว่า 100 ตัวขึน้ ไป
(8) การประกอบกิจการการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือ
ธุ ร กิ จ อื่ น ใดอั น มี ลั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น เพื่ อ ให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้
จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ
๕00
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
2
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การ
เร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน
๕0
ก. วัว กระบือ ตัวละ
20
ข. สุกร ตัวละ
20
ค. แพะ แกะ ตัวละ

ลําดับที่

3

ประเภทกิจการ
ง. ห่าน เป็ด ไก่ ตัวละ
จ. ตะพาบน้ํา จระเข้ ตัวละ
(2) การฟอกหนั ง สั ต ว์ ขนสั ต ว์ การสะสมหนั ง สั ต ว์
ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
-ประกอบกิจการเป็นลักษณะเป็นโรงงาน
-ประกอบกิจการเป็นลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือน
(3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(5) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู
เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย
และการขายในตลาด
(6) การประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งใช้ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ
จากเปลื อ กหอย กระดู ก สั ต ว์ เขาสั ต ว์ หนั ง สั ต ว์
ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์
- โดยใช้เครื่องจักรกล
- โดยไม่ใช้เครื่องจักรกล
(7) การผลิ ต การโม่ การป่ น การบด การผสม
การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือ
พื ช หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของสั ต ว์ ห รื อ พื ช เพื่ อ เป็ น
อาหารสัตว์
(8) การสะสมหรือการล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดืม่
(1) การผลิตเนย เนยเทียม
(2) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริ กเผา น้ําปลา
น้ํ า เคย น้ํ า บู ดู ไตปลา เต้ า เจี้ ย ว ซี อิ้ ว หอยดอง
หรื อ ซอสปรุ งรสอื่ น ๆ ยกเว้น การผลิ ต เพื่ อ บริโ ภคใน
ครัวเรือน
(3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(4) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยว
มันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(5) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใด
ในการผลิ ต อาหารจากสั ต ว์ พื ช ยกเว้ น ในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(6) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้
กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การ
เร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(7) การผลิ ต เส้ น หมี่ ขนมจี น ก๋ ว ยเตี๋ ย ว เต้ า ฮวย
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(8) การผลิตแบะแซ
(9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(10) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง
จันอับ ขนมเปี๊ยะ
(11) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(12) การผลิ ต น้ํ า อั ด ลม น้ํ า หวาน น้ํ า โซดา น้ํ า ถั่ ว
เหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือ
ภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(13) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
(14) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว
(15) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา
เบียร์ น้ําส้มสายชู
(16) การคั่วกาแฟ
- โดยใช้เครื่องจักรกล
- โดยไม่ใช้เครื่องจักรกล
(17) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(18) การผลิตผงชูรส
(19) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(21) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอื่น ๆ
(22) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่
คล้ายคลึงกัน
(24) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(25) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่
จําหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
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(26) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลัง
ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชาํ ระล้าง
(1) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยา
ด้วยเครื่องจักร
(2) การผลิ ต การบรรจุ ย าสี ฟั น แชมพู ผ้ า เย็ น
กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ
(3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม
สําเร็จรูป
(5) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(2) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(3) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(5) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวด
ข้าวด้วยเครื่องจักร
(7) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(8) การผลิ ต ใยมะพร้ า วหรื อ วั ต ถุ ค ล้ า ยคลึ ง ด้ ว ย
เครื่องจักร
(9) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ
(2) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุก
ชนิด ยกเว้นกิจการใน (1)
- ประเภทโรงงาน
- ประเภทร้าน
(3) การกลึ ง การเจาะ การเชื่ อ ม การตี การตั ด
การประสาน การรีด การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือ
ก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (1)
(4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก
โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (1)
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(5) การขั ด การล้ า งโลหะด้ ว ยเครื่ อ งจั ก ร สารเคมี
หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (1)
( 6 ) ก า ร ทํ า เ ห มื อ ง แ ร่ ก า ร ส ะ ส ม ก า ร แ ย ก
การคัดเลือกหรือการล้างแร่
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี
การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบ
ปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(3) การประกอบธุรกิ จเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร
หรื อ เครื่ อ งกลซึ่ ง มี ไ ว้ บ ริ ก ารหรื อ จํ า หน่ า ยและในการ
ประกอบธุ ร กิ จ นั้ น มี ก ารซ่ อ มหรื อ ปรั บ ปรุ ง ยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(4) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(5) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
- การผลิตแบตเตอรี่
- การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(6) การปะ การเชื่อมยาง
- รถยนต์
- รถจั ก รยานยนต์ รถจั ก รยาน รถที่ มี ล้ อ ตั้ ง แต่
สามล้อลงมา
(7) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ
(2) การเลื่ อย การซอย การขัด การไส การเจาะ
การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(3) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร
หรือการพ่นการทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จ
ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(4) การอบไม้
(5) การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร
(6) การประดิษฐ์ สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วย
กระดาษ
(7) การผลิตกระดาษต่างๆ
(8) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน

อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท)
๕00
๕00
๕00
๕00

๕00
๕00
๑,๐00
300
๓00
200
๕00
๑,000
๕00
500
๕00
๕00
๕00
500
๕00

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทกิจการ

9

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(2) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่เป็น
การให้ บ ริ ก ารใน 9(1) หรื อ ในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(3) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ํ า อบไอน้ํ า
อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 9(1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(4) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน
- มีห้องพักตั้งแต่ 20 ห้อง ขึ้นไป
- มีห้องพักต่ํากว่า 20 ห้อง
(5) การประกอบกิ จ การหอพั ก อาคารชุ ด ให้ เ ช่ า
ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง
ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(8) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ
ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ 9(1)
(9) การจั ด ให้ มี ก ารเล่ น สเก็ ต โดยมี แ สงหรื อ เสี ย ง
ประกอบ หรือการเล่นอื่นในทํานองเดียวกัน
(10) การประกอบกิจการเสริมสวย แต่งผม เว้นแต่
กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการวิชาชีพเวชกรรม
(11) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดย
วิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่
เป็นการให้บริการใน 9 (1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์
(13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อม
กอล์ฟ
(14) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(15) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น
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(บาท)
๕00
๕00
๕00
1,๐00
๕00
๕00
๕00
๕00
๕00
๕00
100

๕00
๕00
๕00
๕00
๕00

หมายเหตุ

ลําดับที่

ประเภทกิจการ
(16) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็ก
ที่บ้าน
(๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
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11

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร
หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ ขึ้นไป
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
(3) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่ อ กระสอบ พรม หรื อ สิ่ ง ทออื่ น ๆ
ด้วยเครื่องจักร
(5) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป
ก. จํานวนตั้งแต่ 5 – 10 เครื่อง
ข. จํานวนเกินกว่า 10 เครื่องขึ้นไป
(6) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
(7) การซั ก การอบ การรี ด การอั ด กลี บ ผ้ า ด้ ว ย
เครื่องจักร
(8) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(2) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซิเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยใช้เครื่องจักรกล
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักรกล
(4) การสะสม การผสมซิเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
(6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็น สิ่งของ
ต่างๆ
(7) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง
หรือการเผาหินปูน

อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท)
500
๕๐๐

500
500
500
500
๓00
๕00
500
๓00
500

500
๒,000
1,000
500
๕00
๕00
๕00
๕00

หมายเหตุ

ลําดับที่

๑๒

ประเภทกิจการ
(8) การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ที่ มี แ ร่ ใ ยหิ น เป็ น
ส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรค ผ้าคลัตช์
กระเบื้ อ งมุ ง หลั ง คา กระเบื้ อ งยาง ฝ้ า เพดาน
ท่อน้ํา เป็นต้น
(9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(10) การผลิตกระดาษทราย
(11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งกรด
ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทําละลาย
(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
ก. การผลิตก๊าซ
ข. การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามัน
ปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่างๆ
ก. การผลิต การกลั่น
ข. การสะสม การขนส่ง
(4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 7(1)
(6) การประดิ ษ ฐ์สิ่งของเครื่ องใช้ด้วยยาง ยางเที ยม
พลาสติ ก เซลลู ล อยด์ เบเกอร์ ไ ลท์ หรื อ วั ต ถุ ที่
คล้ายคลึง
ก. โดยใช้เครื่องจักรกล
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักรกล
(7) การโม่ การบดชัน
ก. โดยใช้เครื่องจักรกล
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักรกล
(8) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(9) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
ก. ฟิล์มรูปถ่าย
ข. ฟิล์มภาพยนตร์
(10) การเคลื อ บ การชุ บ วั ต ถุ ด้ ว ยพลาสติ ก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือ
วัตถุที่คล้ายคลึง
(12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง

อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท)

๕00
๕00
๕00
๕00
๒,000
๒,000
500
๒,000
๕00
๕00
๕00

1,000
500
1,000
500
๑,000
๕00
๑,000
1,000
1,000
1,000

หมายเหตุ

ลําดับที่

๑๓

ประเภทกิจการ
(13) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือ
สารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
(15) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
(16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสาร
กําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
ก. โดยใช้เครื่องจักรกล
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักรกล
(17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
ก. โดยใช้เครื่องจักรกล
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักรกล
กิจการอื่น ๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ด้วยเครื่องจักร
(2) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า
อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ก. พื้นที่ตา่ํ กว่า 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตงั้ แต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป
(3) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(8) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มใิ ช่สิ่งทอ
(9) การก่อสร้าง
(10) กิ จ การท่ า เที ย บเรื อ ประมง สะพานปลา
หรือแพปลา

อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท)
๕00

********************************

1,000
1,000
๒,000
1,000
1,000
500
๑,000
๓00
๕00
๕00
๕00
๓00
๕00
๕00
๕00
1,000
1,000

หมายเหตุ

