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2556

หลักการ
เพื่อใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายต อสุขภาพ พ.ศ.

เหตุผล
โดยที่เ ปน การกําหนดประเภทของกิจ การใหเ ปนกิ จการที่เ ปนอั นตรายตอสุขภาพที่ ตองควบคุ มใน
ทองถิ่น เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของประชาชน การรักษาความสะอาด การควบคุมการประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่ อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ซึ่ ง การดํ า เนิ น การดั ง กล า ว ประกอบมาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 33 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติตําบลบานใหม จึงขอเสนอรางเทศบัญญัตินี้ตอสภา
เทศบาลตําบลบานใหม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2556
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ.2556 ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ.2552ประกอบกับและมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 มาตรา 71
และมาตร 73 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตําบลบานใหมโดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลบานใหมและผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ข อ 1 เทศบั ญญั ติ นี้ เ รี ย กว า “เทศบั ญญั ติ เ ทศบาลตํ าบลบ านใหม เรื่ อง การควบคุ มกิ จ การที่ เ ป น
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2556”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่
ทําการเทศบาลตําบลบานใหมแลว
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหม เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ.2552
บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ต อ สุ ข ภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ อ อกตามความในมาตรา 31 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“การคา” หมายความวา การประกอบธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิตหรือใหบริการใด ๆ เพื่อหาประโยชนอันมีมูลคา
“มลพิษทางเสีย ง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจ การของสถานประกอบกิจ การที่ ทําให มีผ ลกระทบหรื ออาจมีผ ลกระทบตอสุขภาพอนามัย ของ
สาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา ” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามความในมาตรา 5

ขอ 5 ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดัง ตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม
(1) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
1.1 การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
1.2 การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
1.3 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใด อันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวา
ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
(2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
2.1 การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการ
ฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
2.2 การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
2.3 การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
2.4 การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
2.5 การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่จําหนาย
อาหาร การเรขายและการขายในตลาด
2.6 การประดิษฐเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือยหอย กระดูกสัตว เขาสัตว
หนังสัตว ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
2.7 การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่น
ตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว
2.8 การสะสมหรือการลางครั่ง
(3) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
3.1 การผลิตเนยเทียม
3.2 การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลาย น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว
ซีอิ้วดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.3 การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
3.4 การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
3.5 การนึ่ ง การต ม การเคี่ย ว การตาก หรื อวิ ธีอื่น ใดในการผลิต อาหารจากสัตว พื ช
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.6 การเคี่ ย วน้ํ า มั น หมู การผลิ ต กุ น เชี ย ง หมู ย อ ไส ก รอก หมู ตั้ ง ยกเว น ในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.7 การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี๋ยมอี๋
3.8 การผลิตแบะแซ
3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
3.10 การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอบ ขนมเปยะ
3.11 การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
3.12 การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง น้ําผลไมและเครื่องดื่มชนิด
ตาง ๆ บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ในครัวเรือน

ในครัวเรือน

เครื่องจักร

3.13 การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
3.14 การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
3.15 การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
3.16 การคั่วกาแฟ
3.17 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
3.18 การผลิตผงชูรส
3.19 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
3.20 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25

การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
การผลิตไอศรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึง
การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อบริโภค

3.26 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต 5 แรงมา ขึ้นไป
3.27 การติดตั้งตูน้ําหยอดเหรียญเพื่อการบริโภค
(4) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครือ่ งสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
4.1 การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
4.3 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
4.5 การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
(5) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
5.1 การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
5.2 การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
5.3 การผลิ ต แป ง มั น สํ า ปะหลั ง แป ง สาคู หรื อ แป ง อื่ น ๆ ในทํ า นองเดี ย วกั น ด ว ย

5.4 การสีขาวดวยเครื่องจักร
5.5 การผลิตยาสูบ
5.6 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
5.7 การผลิตการสะสมปุย
5.8 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
5.9 การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
(6) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
6.1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
6.2 การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการในขอ 6.1
6.3 การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ
หรือไฟฟา ยกเวนกิจการในขอ 6.1
6.4 การเคลือบ การชุบโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด ยกเวนในขอ 6.1
6.5 การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการในขอ 6.1

6.6 การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
(7) กิจการเกี่ยวกับรถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
7.1 การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
7.2 การตั้ งศู น ย ถว งล อ การซ อม การปรั บ แต งระบบปรั บ อากาศหรื ออุ ป กรณ ที่เ ป น
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
7.3 การประกอบธุรกิจยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย
และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
7.4 การลาง การอัดฉีดยานยนต
7.5 การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
7.6 การปะ การเชื่อมยาง
7.7 การอัดผาเบรค ผาคลัช
(8) กิจการที่เกี่ยวกับไม
8.1 การผลิตไมขีดไฟ
8.2 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือตัดไมดวย
เครื่องจักร
8.3 การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักรหรือการพนการทาสารเคลือบเงาสี
หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
8.4 การอบไม
8.5 การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
8.6 การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
8.7 การผลิตกระดาษตาง ๆ
8.8 การเผาถาน หรือการสะสมถาน
(9) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
9.1 กิจการ สปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล
9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการในขอ 9.1 หรือเปน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.3 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ในขอ 9.1 หรือเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.4 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
9.5 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน
9.6 การประกอบกิจการโรงมหรสพ
9.7 การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการ
แสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
9.8 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ
ใหบริการในขอ 9.1
9.9 การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่นในทํานอง
เดียวกัน
9.10 การประกอบกิ จ การเสริ ม สวยหรื อ แต ง ผม เว น แต กิ จ การที่ อ ยู ใ นบั ง คั บ ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

9.11 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตเปนการใหบริการในขอ 9.1 หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส รานเกมสหยอดเหรียญ
9.13 การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ
9.14 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม
9.15 การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
(10) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
10.1 การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจั กร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก
ตั้งแต 5 กี่ขึ้นไป
10.2 การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
10.3 การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
10.5 การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
10.6 การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
10.7 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
10.8 การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
(11) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
11.2 การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
11.3 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต ดิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
11.4 การสะสม การผสมซีเมนต ดิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
11.6 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
11.7 การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
11.8 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรค
ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
11.9 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
11.10 การผลิตกระดาษทราย
11.11 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(12) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
12.1 การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทํา
ละลาย
12.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
12.3 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑปโตรเลี่ยม
12.4 การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
12.5 การพนสี ยกเวนขอ 7.1

12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอร
ไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
12.7 การโม การบดชัน
12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
12.9 การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนต
12.10 การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก หรือวัตถุที่คลายคลึง
12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
12.12 การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง
12.14 การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน
การผลิตดอกไมเพลิง
12.15 การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
12.16 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
12.17 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(13) กิจการอื่น ๆ
13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
13.2 การผลิต การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส อุปกรณอิเลคโทรนิคส อุปกรณไฟฟา
13.3 การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือถายเอกสาร
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา
13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
13.8 การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งของ
13.9 การกอสราง
ขอ 6 เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช หามมิใหผูใดประกอบกิจการ
ตามประเภทที่ตองควบคุมที่กําหนดไวในขอ 5 ในลักษณะที่เปนการคาในเขตเทศบาลตําบลบานใหม เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 7 ผูใดประสงคประกอบกิจการตามขอ5 ในลักษณะที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบพรอมกับหลักฐาน ตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามทีเ่ ทศบาลตําบลบานใหมกําหนด
ขอ 8 สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย
การผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่ เขาขายเปน
โรงงานหรื อ มี ก ารประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อัน ตราย จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการนั้ น และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี
หมวด 2
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข อ 9 สถานประกอบกิ จ การต องตั้ งอยู ห างจากชุ มชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรี ย น
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
ในกรณี ที่สถานประกอบการไมเ ขาข ายเปน โรงงาน สถานประกอบกิจ การนั้น จะตองมีส ถานที่ตั้ งตามที่ เจ า
พนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภท

ของการประกอบกิ จการของสถานประกอบกิจ การนั้ น ๆ ซึ่ งอาจก อใหเ กิ ดอั นตรายตอสุขภาพอนามั ยของ
ประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย
ขอ 10 ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ 5 จะตองปฏิ บัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดว ย
สุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้
(1) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม ไมมีน้ําทวมขังและสามารถระบายน้ําออกได
โดยสะดวก
(2) ตองจัดทํารางระบาย หรือบอรับน้ําซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวรมีลักษณะเรียบ ไมซึมไมรั่ว
ระบายน้ําไดดี
(3) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัยใกลเคียง
(4) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(5) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ
(6) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น
(7) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ และจั ดสถานที่มิ
ใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค
(8) จัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่
นั้น และตองตั้งอยูในทําเล ที่เหมาะสม รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(9) สถานทีเ่ ลี้ยงสัตวที่ขัง และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ และตองจัดใหไดสขุ ลักษณะ
(10) สถานที่เกี่ย วกับ การตากหรื อผึ่งสินคา ตองมีที่สํ าหรับ ตากหรือผึ่ งสินค าตามที่เจ า
พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(11) สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง ความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตรายหรือมีการใชสารเคมีหรือ
วัตถุอันตราย จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
(12) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ าพนักงานสาธารณสุข
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของเทศบาลตําบล
บานใหม
ขอ 11 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการ
ควบคุมตามขอ 5 ในลักษณะที่เปนการคา จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัติ
พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) สําเนาทะเบียนบาน
ขอ 12 ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองประกอบการคาในขอบเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาต
(2) ตองทําความสะอาด กวาด ลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวันและตองรักษาพื้น
และรางระบายน้ําใหมีลักษณะดีอยูเสมอ
(3) ตองรักษาเครื่องมือ และเครื่องใชในการประกอบการคาใหสะอาดอยูเสมอและถาวัตถุ
แหงการคานั้นใชเปนอาหาร ตองปองกันอาหารนั้นใหพนจากฝุนละออง แมลงวันและ
สัตวอื่น ๆ
(4) ตองรักษาสวม และสถานที่ปสสาวะใหสะอาด ไดสุขลักษณะอยูเสมอ

(5) ตองรักษาเครื่องระบายน้ํา เครื่องระงับน้ํา เครื่องปองกันสิ่งซึ่งเปนอันตรายแกสุขภาพ
หรือเปนเหตุรําคาญใหดี และใชการไดสะดวกเสมอ
(6) ตองรักษาสถานที่อยาใหหนูอาศัยได และเก็บสิ่งซึ่งเปนอาหารอยาใหหนูเขากินได
(7) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน ยุง หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ
(8) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือแกไขสถานที่ ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจา
พนักงานทองถิ่น
(9) ตองปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหตองดวยลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
เจาพนักงานสาธารณสุข
(10) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบหมาย
เขาตรวจสถานที่ เครื่องใช ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควรเมื่อ
ไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว
ขอ 13 เมื่อไดรับคํ าขอรับ ใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาตใหเ จาพนักงานทองถิ่นตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น
ทั้งหมดนั้น และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่ตองสงคืน
คําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบห า
วันนับแตวันไดรับคํารอง
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศ
บัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ 14 ในการออกใบอนุญาตตามขอ 13 เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับ
ใบอนุ ญาตปฏิ บัติ เ พื่อปองกัน อัน ตรายต อสุ ขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติ มจากที่ กําหนดไว โ ดยทั่ว ไปในเทศ
บัญญัตินี้ได
ใบอนุญาตตามขอ 13 ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ 15 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ 16 บรรดาใบอนุญาตทีอ่ อกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานใหมเทานั้น
การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียม
แลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ 11 และ 12 โดยอนุโลม
ข อ 17 ผู ได รั บ ใบอนุ ญ าตต องเสี ย ค า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญาตตามอั ต ราที่ กําหนดไว ทา ย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน
ขอ 18 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลบานใหม
ขอ 19 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
การขอรับ ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให เปนไปตามหลักเกณฑ วิธี การ และ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผู ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(2) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ 21 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร
แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ 22 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือ
เงื่อนไข ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อย า งร า ยแรงต อ สุ ข ภาพของประชาชน หรื อ มี ผ ลกระทบต อ สภาวะความเป น อยู ที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ 23 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ 24 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับ การประกอบกิจ การที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 25 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบลบานใหมในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ 26 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ขอ 27 ให นายกเทศมนตรีตํ าบลบ านใหม เปน ผูรั กษาการให เป นไปตามเทศบั ญญั ตินี้ และให มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56
ลงชื่อ

เห็นชอบ
วาที่ร.ต. นิรันดร ดุจจานุทัศน
( นิรันดร ดุจจานุทัศน )
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

สํารวย ชุนเกาะ
(นางสํารวย ชุนเกาะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม

ที่
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

ที่
9.

อัตราคาธรรมเนียมการควบคุมกิจการคาทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลบานใหม
ประเภทกิจการ
คาธรรมเนียมตอป (บาท)
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. มา โค กระบือ เกิน 10 ตัว
รายละ
100
ข. มา โค กระบือ ไมเกิน 10 ตัว
รายละ
50
การเลี้ยงสุกร
ก. สุกร เกิน 50 ตัว
รายละ
500
ข. สุกร เกิน 20 ตัวแตไมเกิน 50 ตัว
รายละ
200
ค. สุกร ไมเกิน 20 ตัว
รายละ
100
การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. แพะ แกะ เกิน 50 ตัว
รายละ
500
ข. แพะ แกะ เกิน 20 ตัวแตไมเกิน 50 ตัว
รายละ
200
ค. แพะ แกะ ไมเกิน 20 ตัว
รายละ
100
การเลี้ยงหาน เปด ไก
ก. หาน เปด ไก เกิน 200 ตัว
รายละ
500
ข. หาน เปด ไก เกิน 100 ตัวแตไมเกิน 200 ตัว
รายละ
200
ค. หาน เปด ไก ไมเกิน 100 ตัว
รายละ
50
การเลี้ยงปลา
ก. ปลา เกิน 3 ไร
รายละ
500
ข. ปลา เกิน 1 ไรแตไมเกิน 3 ไร
รายละ
300
ค. ปลา พื้นทีไ่ มเกิน 1 ไร
รายละ
100
การเลี้ยงกบ เตา ตะพาบน้ํา
ก. กบ เตา ตะพาบน้ํา เกิน 1 ไร
รายละ
500
ข. กบ เตา ตะพาบน้ํา เกิน 1 งานแตไมเกิน 1 ไร
รายละ
300
ค. กบ เตา ตะพาบน้ํา พื้นที่ไมเกิน 1 งาน
รายละ
100
การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
รายละ
500
การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใด อันมี รายละ
1,000
ลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชน
ของกิ จ การนั้ น ทั้ ง นี้ จ ะมี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า ดู ห รื อ ค า บริ ก ารไม ว า
ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
การฆาหาน เปด ไก ยกเวนการฆาในภัตตาคาร โรงแรม หรือ
รานขายขาวแกงเพื่อปรุงอาหารในนั้นหรือการฆาเพื่อปรุงอาหารเร
ขายดวยตนเอง
ชั้น 1 ฆามากกวา 200 ตัว/วัน
รายละ
ชั้น 2 ฆา 50 – 200 ตัว/วัน
รายละ

คาธรรมเนียมตอป (บาท)

500
300

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

ชั้น 3 ฆานอยกวา 50 ตัว/วัน
การฟอกหนัง การสะสมหนังสัตว
การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตว ขน หนังสัตวที่ยังไมไดฟอก
การยอมที่ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด
การประดิษฐเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือยหอย กระดูก
สัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
การผลิ ต การโม การป น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือ
พืชเพื่อเปนอาหารสัตว
ชั้น 1 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
ชั้น 2 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
การสะสมอาหารสัตว
ชั้น 1 สะสมเกิน 1,000 กิโลกรัม
ชั้น 2 สะสม 500 – 1,000 กิโลกรัม
ชั้น 3 สะสมไมเกิน 500 กิโลกรัม
การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
การทําเนย เนยเทียม
การทํากะป น้ําปลา น้ําเคย ไตปลา เตาเจี้ยว หอยดอง ซีอิ้ว
การทํา หมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา เกินกวา 3 ถัง
(ถังละ 20 ลิตร)
การทํา และการตากปลาเค็ม เนื้อเค็ม เปดเค็ม หนังหมู กุงแหง
การเคี่ยวน้ํามันกุง
การนึ่งปลา การตมปลา
ชั้น 1 ตั้งแต 2 เตาขึ้นไป
ชั้น 2 จํานวน 1 เตา
การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง
ชั้น 1 ผลิตมากกวา 250 กก./วัน
ชั้น 2 ผลิต 100 – 200 กก./วัน
ชั้น 3 ผลิตนอยกวา 100 กก./วัน
การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวยเตาหู วุนเสนเกี๋ยมอี๋
ก. การผลิตเสนหมี่ กวยเตี๋ยว วุนเสน เกี๋ยมอี๋
ชั้นที่ 1 ผลิตมากกวา 250 กก./วัน
ชั้นที่ 2 ผลิต 100 – 200 กก./วัน
ชั้นที่ 3 ผลิตนอยกวา 100 กก./วัน
ข. การผลิตขนมจีน
ค. การผลิตเตาหู

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

100
1,000
1,000
1,000
1,000
500

รายละ

500

รายละ
รายละ

1,000
500

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

1,000
500
200
500

รายละ
รายละ
รายละ

200
1,000
1,000

รายละ

500

รายละ
รายละ

1,000
500

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
700
300

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

1,000
400
200
200
500

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอบ ขนมเปยะ
ชั้น 1 พื้นที่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป
ชั้น 2 พื้นที่นอยกวา 100 ตารางเมตร
การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
การผลิต น้ําอัด ลม น้ํ าหวาน น้ํ าโซดา น้ําถั่ วเหลื อง น้ํ าผลไมและ
เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน 20 แรงมา
ค.โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน 20 แรงมา
การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
การผลิตนมขน
การทําแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู และการทําแปงอื่น ๆในทํานอง
เดียวกัน
การสีขาวดวยเครื่องจักร
ชั้น 1 เกิน 100 แรงมา
ชั้น 2 ตั้งแต 20 – 100 แรงมา
ชั้น 3 ต่ํากวา 20 แรงมา
การตม กลั่นแอลกอฮอล สุรา เบียร และน้ําสมสายชู
ชั้น 1 ปริมาณไมเกิน 1000 ลิตร
ชั้น 2 ปริมาณตั้งแต 1,000 – 10,000 ลิตร
ชั้น 3 ปริมาณตั้งแต 10,000 ลิตร
การผลิต บรรจุ แบงบรรจุน้ํามันจากพืช
การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
การผลิตผงชูรส
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
ชั้น 1 ใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา
ชั้น 2 ใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่นเพื่อการคา
การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
การผลิตไอศรีม
ชั้น 1 โดยไมใชเครื่องจักร
ชั้น 2 โดยใชเครื่องจักร
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
ชั้น 1 โดยไมใชเครื่องจักร
ชั้น 2 โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา
ชั้น 3 โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา
การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร

รายละ
รายละ

1,000
1,000

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
800
300

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

500
1,000
1,500
1,000
1,000
1,000

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
700
100

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

100
300
1,000
1,000
1,000
1,000

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

500
1,000
1,000
500

รายละ
รายละ

200
500

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

500
1,000
2,000
1,000

45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.
60.

การผลิตน้ําแข็ง
การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต 5 แรงมา
ขึ้นไป
การติดตั้งตูน้ําหยอดเหรียญเพื่อการบริโภค
ชั้น 1 จํานวน 1 - 2 ตู
ชั้น 2 จํานวน 3 ตูขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง
การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
ชั้น 1 โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา
ชั้น 2 โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมาแตไมเกิน
20 แรงมา
ชั้น 3 โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา

รายละ
รายละ

500
500

รายละ
รายละ

50
100

รายละ
รายละ

1,000
2,000

รายละ

3,000

การผลิ ต การบรรจุ ย าสี ฟ น แชมพู ผ า เย็ น การดาษเย็ น
เครื่องสําอางตาง ๆ
การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลาง
การทําบรรจุยารักษาโรค ยารักษาสัตว
ก. การทํา
ข. การบรรจุ
การทํา การบรรจุ การสะสมยาฆาแมลง
ก. การทําหรือบรรจุ
ข. การสะสม (จํานวนมากกวา 100 ลิตรขึ้นไป)
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

รายละ

1,000

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
1,000
1,000

รายละ
รายละ

1,000
500

รายละ
รายละ

1,000
500

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

500
1,000
2,000
1,000
1,000

รายละ

1,000

รายละ

1,000

รายละ
รายละ

500
300

การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา
การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
การผลิ ต แป ง มั น สํ าปะหลั ง แป ง สาคู หรื อ แป ง อื่ น ๆ ในทํ า นอง
เดียวกันดวยเครื่องจักร
การผลิตและมวนยาสูบ
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
การผลิต การสะสมปุย
ชั้น 1 เนื้อที่เกิน 50 ตารางเมตร
ชั้น 2 เนื้อที่ไมเกิน 50 ตารางเมตร

61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.

74.
75.

การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
การผลิ ต โลหะเป น ภาชนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ ห รื อ
เครื่องใชตาง ๆ
การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการใน
ขอ 63
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะ
ชั้น 1 ดวยเครื่องจักร
ชั้น 2 ดวยไฟฟา
ชั้น 3 ดวยแกส
การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการในขอ 63
การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด
การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
การประดับตกแตงรถยนต , การพนสารกันสนิมยานยนต
การต อประกอบ การเคาะ การปะผุ พ น สี หรื อ ซ อ มเครื่ อ งจั ก ร
เครื่องยนต รถยนต
ก.การต อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ น สี เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งยนต
รถยนต
ชั้น 1 พื้นที่ต่ํากวา 200 ตารางเมตร
ชั้น 2 พื้นที่มากกวา 200 ตารางเมตร
ข.การซอมเครื่องจักร เครื่องยนต รถยนต รถจักรยานยนต
ชั้น 1 ซอมเครื่องจักร เครื่องยนต รถยนต
ชั้น 2 ซอมรถจักรยานยนต
การตั้งศู นยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรื อ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล
การลาง การอัดฉีดรถยนต
การปะ เชื่อมยาง
ชั้น 1 ยางรถยนต
ชั้น 2 ยางรถจักรยานยนต
ชั้น 3 ยางรถจักรยาน
การอัดผาเบรค ผาครัช
การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
. การผลิต
ข. การซอม

รายละ
รายละ

500
1,000

รายละ

1,000

รายละ

1,000

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

1,000
700
500
1,000

รายละ
รายละ

1,000
1,000

รายละ

1,000

รายละ
รายละ

500
1,000

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
300
1,000

รายละ

500

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

500
200
100
500

รายละ
รายละ

1,000
1,000

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.

87.

88.
89.

90.
91.

ค. การอัด
ชั้น 1 เครื่องอัด 3 เครื่องขึ้นไป
ชั้น 2 เครื่องอัด 2 เครื่อง
ชั้น 3 เครื่องอัด 1 เครื่อง
กิจการที่เกี่ยวกับไม
การผลิตไมขีดไฟ
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ หรือการตัดไม
ก. ดวยเครื่องจักร
ข. ดวยแรงคน
การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือ การพน การ
ทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม
การอบไม
การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร
การประดิษฐสิ่งของ เครื่องเขียน เครื่องใชดวยกระดาษ
การผลิตกระดาษตาง ๆ
การเผาถานเพื่อการคา
การสะสมถาน
ก.ขายสง
ข.ขายปลีกมากกวา 50 กก.
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการในขอ
84 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ก. อาบ อบ นวด
ข. นวดแผนโบราณ
ค. นวดฝาเทา กดจุด กดเสน
การใหบริการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ
ให บ ริ การในข อ 85 หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว าด ว ย
สถานพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม
ชั้น 1 จํานวนหองพักไมเกิน 50 หอง
ชั้น 2 จํานวนหองพัก 50 – 200 หอง
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ชั้น 1 จํานวนหองไมเกิน 10 หอง
ชั้น 2 จํานวนหอง 11 – 20 หอง
ชั้น 3 เกิน 20 หองขึ้นไป
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง ดิสโกเทค คาราโอเกะ

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

1,000
500
300

รายละ

1,000

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
500
1,000

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

500
1,000
1,000
1,000
500

รายละ
รายละ

1,000
200

รายละ

1,000

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

1,000
500
200
500

รายละ
รายละ

1,000
2,000

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

300
500
700
500
1,000

92.
93.
94.

95.

96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

105.

หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการสระวายน้ํา
การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงเสียงประกอบหรือการเลนอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการรานเสริมสวยหรือแตงผม
ก.รานปรับอากาศ
ชั้น 1 เกาอี้ตัดผมมากกวา 10 ตัว
ชั้น 2 เกาอี้ตัดผม 5 – 10 ตัว
ชั้น 3 เกาอี้ตัดผมนอยกวา 5 ตัว
ข.รานธรรมดา
ชั้น 1 เกาอี้ตัดผมมากกวา 10 ตัว
ชั้น 2 เกาอี้ตัดผม 5 – 10 ตัว
ชั้น 3 เกาอี้ตัดผมนอยกวา 5 ตัว

รายละ
รายละ

1,000
1,000

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
800
500

รายละ
รายละ
รายละ

800
500
200

การให บริ การควบคุ มน้ํ าหนัก โดยวิ ธีการควบคุ มทางโภชนาการ
หรือใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดย
วิธีอื่นใด เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส รานเกมส รานอินเตอรเน็ต
การละเลนหยอดเหรียญหยอดเหรียญ
ชั้น 1 จํานวนเครื่องเลนมากกวา 10 เครื่อง
ชั้น 2 จํานวนเครื่องเลน 5 - 10 เครื่อง
ชั้น 3 จํานวนเครื่องเลนนอยกวา 5 เครื่อง

รายละ

1,000

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
500
200

การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
การรับจางแตงเล็บ แคะหู ลางตา ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปนดาย กรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวย
กี่กระตุกตั้งแต 5 กี่ขึ้นไป
การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
การเย็บผาดวยเครื่องจักร ตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
การพิมพผาหรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
การซัก อบ รีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
ชั้น 1 จํานวน 5 เครื่องขึ้นไป
ชั้น 2 จํานวน 3 – 4 เครื่อง
ชั้น 3 จํานวน 1 – 2 เครื่อง
การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง

รายละ

1,000

รายละ

1,000

รายละ

1,000

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

500
500
500
500

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

1,000
700
300
1,000

106.
107.
108.
109.

การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
ชั้น 1 เกิน 5,000 กก.
ชั้น 2 ตั้งแต 1,000 – 5,000 กก.
ชั้น 3 ต่ํากวา 1,000 กก.
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. การเจียระไนเพชร พลอย
ข.การเจียระไนหิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ต า ง ๆ ที่ มี แ ร ใ ยหิ น เป น ส ว นประกอบหรื อ
สวนผสม เชน ผาคลัช ผาเบรค กระเบื้อง เปนตน
การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว

รายละ
รายละ
รายละ

500
1,000
1,000

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
700
300

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

1,000
700
1,000
1,000
1,000

รายละ

1,000

115. การผลิตกระดาษทราย
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
116. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง หรือสารตัวทํา
ละลาย
117. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงแกส
ก. การทําและการบรรจุ
ข. การสะสมแกส
ชั้น 1 เกิน 1,000 กก.
ชั้น 2 ตั้งแต 500 – 1,000 กก.
ชั้น 3 ต่ํากวา 500 กก.
118. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงปโตรเลี่ยม น้ํามันเชื้อเพลิง
ก.คลังน้ํามัน
ข.ปมน้ํามัน
ค.สถานที่สะสมน้ํามันเชื้อเพลิงอื่น ๆ
ชั้น 1 สะสมตั้งแต 200 – 1,000 ลิตร
ชั้น 2 สะสมต่ํากวา 200 ลิตร
119. การพนสี
120. การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
121. การโม บด ชัน
122. การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
123. การผลิต การลางฟลมรูปหรือฟลมภาพยนต
124. การเคลื อ บ การชุ บ วั ต ถุ ด ว ยพลาสติ ก เซลลู ล อยด ห รื อ วั ต ถุ ที่
คลายคลึง
125. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด หรือวัตถุที่คลายคลึง

รายละ

1,000

รายละ

1,000

รายละ

1,000

รายละ
รายละ
รายละ

1,000
500
300

รายละ
รายละ

1,000
800

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

500
200
1,000
1,000

รายละ
รายละ
รายละ
รายละ

1,000
1,000
1,000
1,000

รายละ

1,000

110.
111.
112.
113.
114.

126. การผลิต บรรจุสารเคมีดับเพลิง
127. การผลิตน้ําแข็งแหง
128. การผลิ ต การสะสม การขนส งดอกไม เ พลิ ง หรื อสารเคมี อัน เป น
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
ก. การผลิตดอกไมเพลิง
ข. การเก็บและการคาดอกไมเพลิง
ชั้น 1 ขายสง
ชั้น 2 ขายปลีก

รายละ
รายละ

1,000
1,000

รายละ

1,000

รายละ
รายละ

1,000
500

129. การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา
130. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอื่น ๆ
131. การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวย
เครื่องจักร
132. การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคโทรนิคส
อุปกรณไฟฟา ชั้น 1 พื้นที่มากกวา 10 ตร.ม
133. การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
134. การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่องขึ้น
ไป
135. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
ชั้น 1 พื้นที่มากกวา 400 ตร.ม.
ชั้น 2 พื้นที่ไมเกิน 400 ตร.ม.
136. การประกอบกิจการโกดังสินคา
ชั้น 1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
ชั้น 2 พื้นที่ตั้งแต 100 -500 ตารางเมตร
ชั้น 3 พื้นที่เกิน 500 ตารางเมตร

รายละ
รายละ

1,000
1,000

รายละ

1,000

รายละ
รายละ
รายละ

500
500
500

รายละ
รายละ

1,000
700

รายละ
รายละ
รายละ

300
500
1,000

