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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
หลักการ
เพื่อให้เทศบาลตาบลเถินบุรี มีเทศบัญญัติอันเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปั จจุบั น และเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในด้านการกากับดูแล ควบคุมและป้องกัน
ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 ) ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา
55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 132 ตอนพิเศษ 165 ง หน้า 16 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 จานวน 141 กิจการ ซึ่งแบ่งเป็น 13
กลุ่มประเภทกิจการ จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559

เหตุผล
โดยเป็ น การสมควรให้ มี เ ทศบั ญ ญั ติ อั นเกี่ ย วกั บ กิ จ การที่เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ขภาพสอดคล้ อ งและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปั จจุบั น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการกากับดูแล ควบคุมและป้อ งกัน
ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา
32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552) คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเถินบุรี จึงได้เสนอ ร่าง
“เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เพื่อให้สภาเทศบาล
ตาบลเถินบุรีเห็นชอบ และโดยความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางให้มีผลบังคับใช้ในเขตเทศบาลตาบล
เถินบุรีต่อไป
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
--------------------------------โดยเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
เทศบาลตาบลเถินบุรีโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลเถินบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า“เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลเถินบุรี ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ
สานักงานเทศบาลตาบลเถินบุรีแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 เมื่อเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเถินบุรี ว่า
ด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตาบลเถินบุรี
“ผู้ดาเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบดาเนินการ
สถานประกอบการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิ ษ ทางเสี ย ง” หมายความว่ า สภาวะของเสี ย งอั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของสถาน
ประกอบการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่น สะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอัน เกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้า” หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
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“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลเถินบุรี หรือพนักงานเทศบาลตาบลเถิน
บุรี ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 5 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาล
ตาบลเถินบุรี
5.1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(2) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
5.2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่าสัตว์ หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขายหรือขาย
ในตลาด
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช้เพื่อเป็นอาหาร
(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
5.3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น
(4) การผลิต สะสม หรือบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น
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เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอบ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(๑0) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(11) การผลิตไอศกรีม
(1๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(15) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืชผัก
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงรสแต่งอาหาร
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(๒1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแปะแซ
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
5.4 กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางรวมทั้งสบู่ที่ใช้
กับร่างกาย
(3) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
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ต่างๆ
5.5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช
หรือแป้งอื่นๆ ในทานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร แบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
(5) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
5.6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน 5.6 (1)
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 5.6 (1)
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรือ
โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 5.6 (1)
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน 5..6 (1)
(6) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
5.7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
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(6) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(7) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
5.8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(4) การอบไม้
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
5.9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน 5.9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(4) การประกอบกิจการสถานอาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 5.9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวสาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ
อื่นในทานองเดียวกัน
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเเง็ง ดิสโก้เทค
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 5.9 (1)
(10) การจัดให้มีการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือเครื่องเล่นอื่นๆ ในทานอง
เดียวกัน
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(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว
5.10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
(5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
(6) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด ย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่
บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 5.11 (2)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
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(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 5.6 (5)
๕.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทาละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งน้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่างๆ
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๕.๗ (๑)
(๖) การผลิตของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๕.๑๓ กิจการอื่นๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
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(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไปโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ 6 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การผั งเมือง กฎหมาย ว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร หรือสถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการ
ประกอบเกี่ย วกับ วัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องด้ว ย
แล้วแต่กรณี
หมวด 2
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล
ข้อ 7 สถานประกอบการต้ อ งตั้ ง อยู่ ห่ างจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรี ย น
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ให้รวมถึง สถานประกอบกิจการไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานด้วย เว้นแต่สถานประกอบกิจการไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน
นั้น ได้ปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และมีการป้องกันอันตรายที่จะมีต่อสุขภาพอนามัยหรือจะมี
เหตุราคาญต่อประชาชนไว้แล้วตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้น
ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
โดยมีหลักฐานแสดงว่า สามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ต้องมีห้องน้าและห้องส้วมตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจ
เป็ น อัน ตรายต่อ สุ ขภาพ ต้องจั ด ให้ มี ที่อาบน้าฉุก เฉิน ที่ล้ างตาฉุ กเฉิ นตามความจาเป็นและเหมาะสมกั บ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้

๑๐

(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล
ฝอย รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(2) ในกรณีที่มีการกาจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้อง
ดาเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 11 สถานประกอบกิจการ ต้องมีการป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ 12 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับการประกอบอาหาร
ปรุงอาหาร การสะสมอาหารสาหรั บคนงาน ต้องมีการดาเนินการให้ ถูกต้ องตามเทศบัญญัติ ว่าด้ว ยสถาน
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ 13 สถานประกอบกิจการ ต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วนและ
ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด 3
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อ
ครั้งและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่
น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(2) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ปลอดภัยสาหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หมวด 4
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ 16 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง
ดาเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
ข้อ 17 เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัติใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการตาม
ประเภทที่เทศบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๑๑

ข้อ 18 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่เทศบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ อภ.1 พร้อมกับหลักฐานตามที่
เทศบาลตาบลเถินบุรีกาหนด
ข้อ 19 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบและประกาศของเทศบาลตาบลเถินบุรี
ข้อ 20 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ต รวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฎว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูร ณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่
จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบ อภ.2 หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในเทศบัญญัติ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาอออกไปได้อี กไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 21 ในการออกใบอนุญาตตามข้อ 20 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุ ญาตปฏิบั ติเพื่อป้องกัน อันตรายต่อสุ ขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่ว ไปในเทศ
บัญญัตินี้ก็ได้
ข้อ 22 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและ
ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 23 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้
เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลเถินบุรีเท่านั้น
ข้อ 24 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ.3 ภายในหก
สิบ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้น อายุ เมื่อได้ยื่ นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ ว ให้ ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต หากยื่นคาขอแล้วแต่มิได้เสียค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญ าต
สิ้นอายุจะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกการดาเนินการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ข้อ 25 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้แจ้งบอกเลิกการดาเนินกิ จการต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ.4

๑๒

ข้อ 26 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประกอบกิจการ ลดหรือขยาย
การประกอบกิจการ หรือแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ.4
ข้อ 27 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ.4 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญ
หาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีสูญหาย หรือถูกทาลาย
(2) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ 28 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ อภ.2 โดยประทับตราสีแดง คาว่า “ใบแทน” กากับไว้ และ
ให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ.ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 29 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบั ญญัติ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบั ญญัติ การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 30 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่
เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
(3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ใน
ใบอนุ ญาต และการไม่ป ฏิบั ติห รื อปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 31 ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็ นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบการ
ข้อ 32 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อนเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้
ยังคงประกอบกิจการต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
ข้อ 33 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
ข้อ 34 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังนี้
(1) คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ อภ.1
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.2
(3) คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ อภ.3

๑๓

(4) แจ้งการต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอ ใบอนุญาต/คาขอ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้ (แบบ นส.3)
ข้อ 35 .ให้นายกเทศมนตรีตาบลเถินบุรี รักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอานาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ….
(ลงนาม)
(นายสวงค์ ใหม่ตัน)
นายกเทศมนตรีตาบลเถินบุรี
เห็นชอบ
(ลงนาม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง

๑๔

[เอกสารแนบท้าย]
1. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
2. คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1)
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2)
4. คาขอต่ออายุในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.3
5. แจ้งการต่างๆ เกี่ยวกับการให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบรูณ์ของคาขอใบอนุญาต/คาขอ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้ (แบบ นส.3)

๑๕

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ที่
1.

2

ประเภทกิจการ
1. กิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง
การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
1.1 การเพาะพันธุ์เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์บก ( ม้า โค กระบือ สุกร สุนัข ฯลฯ )
1.1.1 จานวนไม่เกิน 5 ตัว
1.1.2 จานวนเกิน 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
1.1.3 จานวนเกิน 20 ตัว
1.2 การเพาะพันธุ์เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ปีก ( ห่าน เป็ด ไก่ นก ฯลฯ )
1.2.1 จานวนไม่เกิน 50 ตัว
1.2.2 จานวนเกิน 50 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว
1.2.3 จานวนเกิน 500 ตัว
1.3 การเพาะพันธุ์เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์น้า ( ปลา กุ้ง ฯลฯ )
1.3.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
1.3.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 500 – 1,000 ตารางเมตร
1.3.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
1.4 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
1.4.1 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จานวนไม่เกิน 100 ตัว
1.4.2 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จานวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
1.4.3 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จานวนเกิน 1,000 ตัว
1.4.4 การเลี้ยงแมลง
การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
2.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
2.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)

100.300.1,000.200.400.1,000.500.1,000.2,000.300.500.1,000.1,000.-

300.500.800.3,000.-

๑๖

ที่

3

4
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ประเภทกิจการ
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
การฆ่าสัตว์ หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย
หรือขายในตลาด
3.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
3.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
3.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
3.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
3.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่เกิน 201 ตารางเมตรขึ้นไป
3.2 ใช้เครื่องจักร
3.2.1 เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน 5 แรงม้า
3.2.2 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
3.2.3 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
3.2.4 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป
การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
4.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
4.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
4.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
4.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
4.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป
4.2 ใช้เครื่องจักร
4.2.1 เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน 5 แรงม้า
4.2.2 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
4.2.3 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
4.2.4 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป
การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
5.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
5.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
5.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
5.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป
การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
6.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
6.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
6.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
6.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)

300.500.800.1,000.500.800.1,000.2,000.500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.2,000.500.1,000.๑,500.๒,๐00.500.800.1,000.๒,๐00.-

๑๗

ที่

ประเภทกิจการ

การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
7 ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช้เพื่อ
เป็นอาหาร
7.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
7.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
7.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
7.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วน
8
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
8.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
8.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
8.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
8.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
8.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป
8.2 ใช้เครื่องจักร
8.2.1 เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน 5 แรงม้า
8.2.2 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
8.2.3 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
8.2.4 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป
9 การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
9.1 การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ
9.1.๑ เครื่องจักรที่มีกาลัง 5 แรงม้าขึ้นไป
9.1.2 เครื่องจักรที่มีกาลังไม่เกิน ๕ แรงม้า
9.1.3 เครื่องจักรที่มีกาลัง 1 แรงม้าลงมา
9.2 การสะสมอาหาร
9.2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
9.2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
9.2.3 สถานทีป่ ระกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
9.2.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป
3. กิจการที่เกี่ยวอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การ
เร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
10 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้าจิ้ม
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
10.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
10.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)

๓00.๕00.๘00.๑,๐00.-

๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,๕00.๒,๐00.1,000.500.๓00.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.-

300.-

๑๘

ที่

ประเภทกิจการ

10.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
10.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
10.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป
10.2 ใช้เครื่องจักร
10.2.1 เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน 5 แรงม้า
10.2.2 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
10.2.3 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
10.2.4 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป
11 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้ง
เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไต
ปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
11.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
11.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร
11.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 11 - 50 ตารางเมตร
11.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
11.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
11.2 ใช้เครื่องจักรจักร
11.2.1 เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน 5 แรงม้า
11.2.2 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
11.2.3 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
11.2.4 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป
12 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่าง
อื่น
12.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
12.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร
12.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 11 - 50 ตารางเมตร
12.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
12.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
12.2 ใช้เครื่องจักร
12.2.1 เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน 5 แรงม้า
12.2.2 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
12.2.3 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
12.2.4 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป
13 การผลิต สะสม หรือบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
500.800.1,000.500.800.1,000.2,๐00.-

๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.-

๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.-

๑๙

ที่
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15

16

17

ประเภทกิจการ
13.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
13.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
13.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
13.4 สถานทีป่ ระกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
14.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร
14.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 11 - 50 ตารางเมตร
14.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
14.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
15.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
15.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
15.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
15.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
15.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
15.2 ใช้เครื่องจักร
15.2.1 เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน 5 แรงม้า
15.2.2 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
15.2.3 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
15.2.4 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
16.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
16.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
16.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
16.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
16.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
16.2 ใช้เครื่องจักร
16.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
16.2.2 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
16.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
16.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
17.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
17.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
300.๕00.๘00.๑,๐00.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.-

๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.-

๒๐

ที่

ประเภทกิจการ

17.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
17.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
17.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
17.2 ใช้เครื่องจักร
17.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
17.2.2 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
17.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
17.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
18.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
18.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
18.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
18.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
18.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
18.2 ใช้เครื่องจักร
18.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
18.2.2 เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
18.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
18.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนย
เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
19.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
19.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
19.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
19.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
19.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
19.2 ใช้เครื่องจักร
19.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
19.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
19.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
19.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
20 การผลิตไอศกรีม
20.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
20.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
20.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.-

๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.-

๒๑

ที่

ประเภทกิจการ

20.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
20.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
20.2 ใช้เครื่องจักร
20.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
20.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
20.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
20.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
21 การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
21.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
21.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
21.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
2.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
22.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
21.2 ใช้เครื่องจักร
21.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
21.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
21.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
21.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
22 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
22.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
22.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
22.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
22.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
22.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
22.2 ใช้เครื่องจักร
22.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
22.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
22.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
22.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
23 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
23.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
23.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
23.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
23.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.-

๓00.๕00.๘00.-

๒๒

ที่
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26

27

ประเภทกิจการ
23.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
23.2 ใช้เครื่องจักร
23.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
23.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
23.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
23.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
24.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
24.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
24.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
24.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
24.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
24.2 ใช้เครื่องจักร
24.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
24.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
24.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
24.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 21 แรงม้าขึ้นไป
การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
25.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
25.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
25.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
25.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
25.4 สถานทีป่ ระกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
25.2 ใช้เครื่องจักร
25.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
25.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
25.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
25.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืชผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
26.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
26.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
26.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
26.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.1,500.-

๒๓

ที่

ประเภทกิจการ

27.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
27.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
27.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
27.1.3 สถานทีป่ ระกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
27.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
27.2 ใช้เครื่องจักร
27.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
27.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
27.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
27.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
28 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงรสแต่งอาหาร
28.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
28.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
28.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
28.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร
28.2 ใช้เครื่องจักร
28.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
28.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
28.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
28.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
29 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
29.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
29.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
29.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
29.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร
29.2 ใช้เครื่องจักร
29.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
29.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
29.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
29.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
30 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแปะแซ
30.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
30.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
30.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
30.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.800.1,000.500.800.1,000.1,500.๓00.800.1,000.500.800.1,000.1,500.๓00.800.1,000.-

๒๔

ที่

31

32

33

34

ประเภทกิจการ
30.2 ใช้เครื่องจักร
30.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
30.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
30.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
30.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
31.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
31.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
31.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
31.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
31.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
31.2 ใช้เครื่องจักร
31.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
31.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
31.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
31.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
32.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
32.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
32.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
32.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
32.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
32.2 ใช้เครื่องจักร
32.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
32.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
32.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
32.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
33.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
33.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
33.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
33.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
4. กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาด
การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.๑,500.-

๒๕

ที่

ประเภทกิจการ

34.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
34.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าไม่เกิน 10 แรงม้า
34.3 เครื่องจักรทีม่ ีกาลังรวมกันเกิน 10 แรงม้าไม่เกิน 20 แรงม้า
34.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
35 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางรวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย
35.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
35.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
35.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
35.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
35.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
35.2 ใช้เครื่องจักร
35.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
35.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
35.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
35.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
36 การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
36.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
36.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
36.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
36.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
36.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
36.2 ใช้เครื่องจักร
36.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
36.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
36.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
36.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
37 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
37.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
37.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
37.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
37.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
37.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
37.2 ใช้เครื่องจักร
37.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
500.800.1,000.1,500.-

๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.-

๒๖

ที่

ประเภทกิจการ

37.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
37.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
37.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
38 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่างๆ
38.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
38.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
38.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
38.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
38.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
38.2 ใช้เครื่องจักร
38.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
38.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
38.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
38.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
39 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
39.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
39.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
39.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
39.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
39.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
39.2 ใช้เครื่องจักร
39.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
39.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
39.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
39.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
40 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
การล้าง การอบ การรม
40.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
40.1.1 สถานทีป่ ระกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
40.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
40.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
40.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
40.2 ใช้เครื่องจักร
40.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.-

๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.-

๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.-

๒๗

ที่

41

42

43

44

ประเภทกิจการ
40.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
40.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
40.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
40.3 การสะสมยางดิบ
40.3.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
40.3.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
40.3.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
40.3.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้ง
อื่นๆ ในทานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
41.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
41.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 6 - 10 แรงม้า
41.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 11 - 20 แรงม้า
41.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร แบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
42.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
42.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 6 - 10 แรงม้า
42.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 11 - 20 แรงม้า
42.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
43.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
43.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
43.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
43.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
43.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
43.2 ใช้เครื่องจักร
43.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
43.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
43.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
43.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
44.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
44.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
44.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
44.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
800.1,000.1,500.300.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.1,500.๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.1,500.-

๒๘

ที่

ประเภทกิจการ

45 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
45.1 การผลิตปุ๋ยเคมี
45.2 การผลิตปุ๋ยคอก
45.3 การสะสม
45.3.1 ถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
45.3.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
45.3.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
45.3.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
46 การผลิตเส้นใยจากพืช
46.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
46.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 6 - 10 แรงม้า
46.3 เครื่องจักรทีม่ ีกาลังรวมกันเกิน 11 - 20 แรงม้า
46.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
47 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
47.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
47.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
47.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
47.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
48 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือ
แร่
48.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
48.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
48.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
48.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
48.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
48.2 ใช้เครื่องจักร
48.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
48.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
48.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
48.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
49 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ การผลิตภาชนะ
เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ที่ได้รับอนุญาต
แล้ว
49.1 ไม่ใช้เครื่องจักร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
3,000
500
300.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.300.๕00.๘00.๑,๐00.-

๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.1,500.-

๒๙

ที่

ประเภทกิจการ

49.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
49.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
49.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
49.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
49.2 ใช้เครื่องจักร
49.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
49.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
49.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
49.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
50 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการการผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
50.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
50.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 6 - 10 แรงม้า
50.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 11 - 20 แรงม้า
50.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
51 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการการผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ
ด้วยโลหะหรือแร่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
51.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
51.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
51.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
51.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
51.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
51.2 ใช้เครื่องจักร
51.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
51.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
51.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - 20 แรงม้า
51.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
52 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการการผลิตภาชนะ
เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ที่ได้รับอนุญาต
แล้ว
52.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
52.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 6 - 10 แรงม้า

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.1,000.2,000.3,000.-

500.800.1,000.1,500.-

๓00.๕00.๘00.๑,๐00.500.800.1,000.2,000.-

500.800.-

๓๐

ที่

ประเภทกิจการ

52.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 11 - 20 แรงม้า
52.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
53 การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
53.1 การสะสมแร่
53.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
53.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
53.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
53.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
53.2 การทาเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
53.2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
53.2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
53.2.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
53.2.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
54 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
54.1 การต่อ การประกอบยานยนต์
54.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
54.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
54.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
54.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
54.2 การเคาะ การปะผุ การพ่นสี
54.2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
54.2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
54.2.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
54.2.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
54.3 การพ่นสารกันสนิม
54.3.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
54.3.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
54.3.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
54.3.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
55 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
55.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
55.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
55.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
55.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
1,500.2,000.500.800.1,000.๑,500.1,000.1,500.2,000.3,000.-

500.800.1,000.๑,500.500.800.1,000.3,000.500.800.1,000.๑,500.500.800.1,000.๑,500.-

๓๑

ที่

ประเภทกิจการ

56 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล
การซ่อมบารุงเกี่ยวกับยานยนต์
56.1 จักรยานยนต์
56.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
56.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
56.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
56.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
56.2 รถยนต์
56.2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
56.2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
56.2.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
56.2.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
57 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
57.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
57.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
57.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
57.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
58 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
58.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
58.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
58.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
58.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
59 การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
59.1 การผลิต
59.2 การซ่อม การอัด
60 การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
60.1 การเชื่อมยาง (การหล่อดอก)
60.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
60.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
60.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
60.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
60.2 การจาหน่าย ซ่อม ปะ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)

300.500.800.๑,000.500.800.1,000.1,500.-

500.800.1,000.๑,500.500.800.1,000.1,500.1,500.500.500.800.1,000.1,500.-

๓๒

ที่

61

61

63

64

65

66

ประเภทกิจการ
60.2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
60.2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
60.2.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
60.2.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
61.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
61.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
61.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
61.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน
ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
62.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
62.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
62.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
62.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
การผลิตไม้ขีดไฟ
63.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
63.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21 - 50 ตารางเมตร
63.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
63.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
64.1 เครื่องจักรที่มีกาลัง 1 แรงม้าลงมา
64.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
64.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป
การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย
ชานอ้อย
65.1 เครื่องจักรที่มีกาลัง 1 แรงม้าลงมา
65.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
65.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป
การอบไม้
66.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
66.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
66.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
66.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.300.500.1,000.300.500.800.1,000.-

๓๓

ที่

ประเภทกิจการ

67 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
67.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
67.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 5 แรงม้า
67.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 5 แรงม้า
67.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
68 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
68.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
68.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
68.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
68.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
68.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
68.2 ใช้เครื่องจักร
68.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
68.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6-10 แรงม้า
68.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11-20 แรงม้า
68.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
69 การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ
69.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
69.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
69.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
69.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
69.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
69.2 ใช้เครื่องจักร
69.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
69.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6-10 แรงม้า
69.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11-20 แรงม้า
69.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป
70 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
70.1 การเผาถ่าน
70.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
70.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
70.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
70.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
70.2 การสะสมถ่าน
70.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
500.1,000.500.1,000.300.500.800.1,000.500.800.1,000.1,500.300.500.800.1,000.500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.1,500.300.-

๓๔

ที่

71

72
73
74
75

76

77
78

79

ประเภทกิจการ
70.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 21-50 แรงม้า
70.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 51-100 แรงม้า
70.2.4 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 101 แรงม้าขึ้นไป
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
71.1 อาบ อบ นวด
71.2 นวดแผนโบราณ
71.3 นวดฝ่าเท้า,กดจุด,กดเส้น
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
การประกอบกิจการสถานอาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร
การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานอง
เดียวกัน
75.1 จานวนหองพักไม่เกิน 30 ห้อง
75.2 จานวนท้องพักตั้งแต่ 31 – 50 ห้อง
75.3 จานวนห้องพักตั้งแต่ 51 – 100 ห้อง
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นใน
ทานองเดียวกัน
76.1 ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า
76.1.1 มีจานวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง
76.1.2 จานวนห้องพักตั้งแต่ 11 ห้อง
76.2 หอพัก อาคารชุดให้เช่า
76.2.1 มีจานวนห้องพัก 1-10 ห้อง
76.2.2 มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 10-20 ห้อง
76.2.3 มีจานวนห้องพักเกิน 20 ห้อง
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือตู้
เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
78.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
78.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
78.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
78.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
500.800.1,000.-

1,000.500.500.500.500
1,000.1,000.2,000.5,000.500.200.500.500.1,000.2,000.1,000.500.800.1,000.1,500.500.-

๓๕

ที่

ประเภทกิจการ

80 การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือเครื่องเล่นอื่นๆ ในทานอง
เดียวกัน
81 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
82 การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
83 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
84 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
85.1 กิจการสวนสนุก
85.2 ผู้เล่นเกม เครื่องละ
85 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
86 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
87 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
88 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
89 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
90 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
91 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
10. กิจการให้ที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
92 การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
92.1 โดยใช้ถี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป
92.2 โดยใช้เครื่องจักร
93 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
93.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
93.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
93.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
94 การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
94.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
94.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
94.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
95 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
95.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
95.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
95.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
96 การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
96.1 ไม่เกิน 10 เครื่อง

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
1,000.-

3,000.1,000.1,000.200.500.3,000.1,000.500
100
100
100
500.2,000.500.1,000.1,500.500.1,000.1,500.500.1,000.2,000.200.-

๓๖

ที่

97
98

99

100

101

102

ประเภทกิจการ
96.2 เกิน 10 เครื่อง แต่ไม่เกิน 20 เครื่อง
96.3 เกิน 20 เครื่อง
การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
97.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
97.2 โดยใช้เครื่องจักร
การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
98.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
98.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
98.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
99.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
99.2 โดยใช้เครื่องจักร
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
100.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
100.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
100.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
100.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
100.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
100.2 ใช้เครื่องจักร
100.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
100.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6-10 แรงม้า
100.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 10 แรงม้าขึ้นไป
การระเบิด โม่ บด ย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
101.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
101.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
101.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
102.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
102.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
102.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
102.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
102.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
102.2ใช้เครื่องจักร
102.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
500.1,000.500.1,000.200.500.1,000.500.1,000.-

500.800.1,000.1,500.500.1,000.3,000.500.3,000.5,000.500.800.800.1,000.500.-

๓๗

ที่

103

104
105
106

107

108

109

ประเภทกิจการ
102.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6-10 แรงม้า
102.2.3 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 10 แรงม้าขึ้นไป
การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือ
ย่อย ด้วยเครื่องจักร
103.1 การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
103.1.1 จานวนที่สะสม 1-3 ตัน
103.1.2 จานวนที่สะสมตั้งแต่ 3-5 ตัน
103.1.3 จานวนที่สะสมเกิน 5 ตันขึ้นไป
103.2 การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
103.2.1 จานวนที่สะสม 1-3 ตัน
103.2.2 จานวนที่สะสมตั้งแต่ 3-5 ตัน
103.2.3 จานวนที่สะสมเกิน 5 ตันขึ้นไป
การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
104.1 ไม่ใช่เครื่องจักร
104.2 ใช้เครื่องจักร
การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
105.1 ไม่ใช่เครื่องจักร
105.2 ใช้เครื่องจักร
การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
106.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
106.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
106.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
106.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
107.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
107.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
107.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
107.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
108.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
108.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
108.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
108.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
109.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
1,000.3,000.-

500.1,000.3,000.500.1,000.3,000.300.500.300.500.500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.1,500.500.800.1,000.1,500.500.-

๓๘

ที่

110

111

112

113

114

115

ประเภทกิจการ
109.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
109.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
109.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
110.1 สถานทีป่ ระกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
110.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
110.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
110.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
111.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
111.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
111.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
111.4 สถานทีป่ ระกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
12.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทาละลาย
112.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
112.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
112.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
112.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
113.1 การผลิต การบรรจุ
113.2 การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ และสถานที่จาหน่าย
113.2.1 ไม่เกิน 600 ลิตร
113.2.2 เกินกว่า 600 ลิตรแต่ไม่เกิน 5,00 ลิตร
113.2.3 เกินกว่า 5,000 ลิตร
การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ
114.1 การผลิต การกลั่น
114.2 การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ และสถานที่จาหน่าย
114.2.1 จานวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 1-600 ลิตร
114.2.2 จานวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 600-50,000 ลิตร
114.2.3 จานวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน 50,000 ลิตร
การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
115.1 การผลิต
115.2 การสะสม การขนส่ง
115.2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
800.1,000.1,500.500.1,000.5,000.10,000.500.800.1,000.1,500.500.1,000.2,000.5,000.10,000.800.2,500.5,000.10,000.200.2,000.5,000.5,000.500.-

๓๙

ที่

116
117

118

119

120

ประเภทกิจการ
115.2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101-200 ตารางเมตร
115.2.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป
การพ่นสี
116.1 รถจักรยานยนต์
116.2 รถยนต์
การผลิตของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
117.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
117.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
117.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
117.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
117.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
117.2 ใช้เครื่องจักร
117.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
117.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การโม่ สะสม หรือบดชัน
118.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
118.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
118.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
118.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
118.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
118.2 ใช้เครื่องจักร
118.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
118.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
119.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
119.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
119.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
119.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
119.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
119.2 ใช้เครื่องจักร
119.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
119.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
120.1 การผลิต

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
1,000.3,000.500.200.-

300.800.800.1,000.500.2,000.300.800.800.1,000.500.2,000.300.500.800.1,000.500.1,500.5,000.-

๔๐

ที่

121

122

123

124

125

ประเภทกิจการ
120.2 การล้างฟิล์มรูปถ่าย
120.3 การล้างฟิล์มภาพยนตร์
การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
121.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
121.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
121.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
121.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
121.1.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
121.2 ใช้เครื่องจักร
121.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
121.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
122.1 ไม่ใช้เครื่องจักร
122.1.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
122.1.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 21-50 ตารางเมตร
122.1.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร
122.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
122.2 ใช้เครื่องจักร
122.2.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
122.2.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
123.1 การผลิต
123.2 การบรรจุ
123.2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
123.2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101-200 ตารางเมตร
123.2.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201-300 ตารางเมตร
123.2.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตน้าแข็งแห้ง
124.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
124.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101-200 ตารางเมตร
124.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201-300 ตารางเมตร
124.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
125.1 การผลิต

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
500.1,000.300.800.800.1,000.500.2,000.300.800.800.1,000.500.2,000.3,000.500.800.1,000.2,000.500.800.1,000.2,000.2,000.-

๔๑

ที่

126

127

128

129

ประเภทกิจการ
125.2 การสะสมและการขนส่ง
125.2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
125.2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101-200 ตารางเมตร
125.2.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201-300 ตารางเมตร
125.2.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตแชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
126.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
126.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101-200 ตารางเมตร
126.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201-300 ตารางเมตร
126.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
127.1 การผลิต
127.2 การสะสม การขนส่งและสถานที่จาหน่าย
127.2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
127.2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101-200 ตารางเมตร
127.2.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 - 300 ตารางเมตร
127.2.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
128.1 การผลิต การบรรจุ
128.2 การสะสม
128.2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
128.2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
128.2.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 - 300 ตารางเมตร
128.2.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตรขึ้นไป
13. กิจการอื่นๆ
การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
129.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
129.2 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า

130 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
130.1 การผลิต
130.2 การซ่อม
130.2.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
130.2.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
500.800.1,000.2,000.500.800.1,000.2,000.2,000
500.800.1,000.2,000.2,000.500.800.1,000.2,000.500.1,000.-

2,000.300.500.-

๔๒

ที่

131

132

133

134

135

136

137

ประเภทกิจการ
130.2.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 - 300 ตารางเมตร
130.2.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
131.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
131.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
131.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 - 300 ตารางเมตร
131.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตรขึ้นไป
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
132.1 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
132.2 การถ่ายเอกสารไม่เกิน 3 เครื่อง
132.3 การถ่ายเอกสารเกิน 3 เครื่อง
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
133.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
133.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 20 - 50 ตารางเมตร
133.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 50 - 100 ตารางเมตร
133.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
134.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
134.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
134.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 - 300 ตารางเมตร
134.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตรขึ้นไป
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
135.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
135.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
135.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 - 300 ตารางเมตร
135.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตรขึ้นไป
การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
136.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
136.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
136.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 - 300 ตารางเมตร
136.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
137.1 สถานที่ประกอบการพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
137.2 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
800.1,000.500.800.1,000.2,000.500.500.1,000.500.1,000.1,500.2,000.500.800.1,000.2,000.300.500.800.1,000.500.800.1,000.2,000.500.800.-

๔๓

ที่

138
139
140
141

ประเภทกิจการ
137.3 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 201 - 300 ตารางเมตร
137.4 สถานที่ประกอบการพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตรขึ้นไป
การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
การผลิต สะสม หรือขนส่งไปโอดีเซลและเอทานอล

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
1,000.2,000.500
1,000
5,000
5,000

๔๔

แบบ (อ.ภ 1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.........................................................................................................................
คำขอเลขที่

เขียนที่…………………………………………….
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ..............
เจ้ำ1.
หน้ข้ำาพเจ้
ที่ า...................................................................อายุ................ปี สัญชาติ......................
โดย........................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
กรอก
ปรากฏตาม..................................................................................................................................... ........
ที่อยู่เลขที่..................หมู่ท.ี่ ...........ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................... แขวง/
ตาบล...................................เขต/อาเภอ.................................จังหวัด........................................... หมายเลข
โทรศัพท์...........................................................................................ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ...........)
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหนังสือให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จาเป็น
ใบมอบอานาจในกรณีที่มีการมอบอานาจ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดคือ
1)...........................................................................................................
2)...........................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความนี้เป็นความจริงทุกประการ
........../.......

แผนที่โดยสังเขป

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุญาต
(....................................................)

๔๕

แบบ ( อ.ภ.1/1 )
ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอต่อใบอนุญาต
เลขที่ ..................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ......................... พ.ศ. ..........................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ ได้แก่
1) ......................................................................................
2) ......................................................................................
3) ......................................................................................
(ลงชื่อ)….…………………………………………
(………………………………………………)
ตาแหน่ง.................................................
..............................................................................................................................................................................
แบบ ( อ.ภ.1/2 )
ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอต่อใบอนุญาต
เลขที่ ..................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ......................... พ.ศ. ..........................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ ได้แก่
1) ......................................................................................
2) ......................................................................................
3) ......................................................................................
ดังนั้นกรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 7 วันทาการ นับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) …………………………………………………
(………………………………………………)
ตาแหน่ง........................................................

๔๖

แบบ (อ.ภ 3)
แบบคาขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.........................................................................................................................
คำขอเลขที่

เขียนที่…………………………………………….
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ..............
เจ้ำ1.
หน้ข้ำาพเจ้
ที่ า...................................................................อายุ................ปี สัญชาติ......................
โดย........................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
กรอก
ปรากฏตาม............................................................................................................................. ................
ที่อยู่เลขที่..................หมู่ท.ี่ ...........ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................... แขวง/
ตาบล...................................เขต/อาเภอ.................................จังหวัด........................................... หมายเลข
โทรศัพท์...........................................................................................ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ...........)
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหนังสือให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จาเป็น
ใบมอบอานาจในกรณีที่มีการมอบอานาจ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดคือ
1)...........................................................................................................
2)...........................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความนี้เป็นความจริงทุกประการ
........../.......

แผนที่โดยสังเขป

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุญาต
(....................................................)

๔๗

แบบ ( อ.ภ 3/1 )
ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับในอนุญาต
เลขที.่ ....................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน.........................พ.ศ...................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ ได้แก่
1)...............................................................
2)...............................................................
3)...............................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
................................................................................................................................................................

แบบ ( อ.ภ 3/2 )
ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับในอนุญาต
เลขที.่ ....................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน.........................พ.ศ...................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ ได้แก่
1)...............................................................
2)...............................................................
3)...............................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง.....................................................

๔๘

(แบบ นส.3)
ที.่ ลป..................../....................

สานักงานเทศบาลตาบลเถินบุรี
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ................
เรื่อง ขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอใบอนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาตการประกอบ
กิจการ
เรียน ............................................................................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอแจงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ ....................................
เมื่อวันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจคาขอของท่านแล้วพบว่า
คาขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
1) ............................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................................
4) ............................................................................................................................................
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้
ถ้าหากท่านไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาดังกล่าว
จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการนี้และจะไม่พิจารณาคาขอของท่านพร้อมทั้งส่งคืนเอกสารทั้งหมดให้แก่ท่านต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(..............................................)
ตาแหน่ง.........................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

สานักปลัดเทศบาล
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.054 348137
WWW.thoenburi.go.th

๔๙

