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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
เร่ือง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2561 

........................................................ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟูา ว่าด้วย การควบคุมกิจการที่
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และมาตรา ๓๒ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองปรกฟูา โดย
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปรกฟูาและผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟูา เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561” 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองปรกฟูา ต้ังแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองปรกฟูาแล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ ๓ นับแต่วันที่เทศบัญญัติมีผลบังคบัใชใ้ห้ยกเลกิเทศบญัญัติเทศบาลเมืองปรกฟูา เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบและคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตราไว้ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี ้

 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟูา 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้ 

 “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่กระบวนการผลิตหรือ
กรรมวิธีการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา ทางเสียง แสง ความ
ร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุุนละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ  

 “กิจการ” หมายความว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงกิจการที่มิได้มุ่งกระทํา
เพื่อการค้าด้วย 

 “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร 
การผลิตหรือการให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “ผู้ ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบการนั้น 

 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้าง
สุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ การใช้น้ําเพื่อสุขภาพ โดยอาจมี
บริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาบําบัดและ
การควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจน
การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ว่าด้วยการ
ประกอบโรคศลิปะและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีาร
ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 “การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบ
กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน ๖ ปี ที่บ้านของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่เลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่
ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือ สิ่งก่อสร้าง
ข้ึนอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูล
หรือมีกลิ่นเหม็น 
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 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตว์ หรือที่อื่นและหมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจาก การประกอบกิจการของ
สถานประกอบการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

 “มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

 “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่ง
อื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

 ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพและต้องมี
การควบคุมภายในเทศบาลเมืองปรกฟูา คือ 

 ๑. กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
  (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
  (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
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 ๒. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด 
  (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
  (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
  (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
  (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
  (๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
  (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 

 ๓. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม น้้าดื่ม ยกเว้นในสถานท่ีจ้าหน่ายอาหาร การเร่
ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว 
น้ําจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  
  (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า  ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอก แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น 
  (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 
  (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
  (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 
เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ  
  (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
  (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
  (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
  (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
  (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ  
  (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู 
ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 
  (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
  (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 
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  (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก 
ผลไม้ เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
  (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
  (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
  (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
  (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
  (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
  (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
  (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

 ๔. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส้าอาง ผลิตภัณฑ์ท้า
ความสะอาด 
  (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
  (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้
กับร่างกาย 
  (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
  (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
  (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ  

 ๕. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
  (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
  (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
  (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน 
  (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
  (๕) การผลิตยาสูบ 
  (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
  (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัดสุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
  (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
  (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

 ๖. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
  (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ
หรือแร่ 
  (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาต ใน ๖ (๑)  
   (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าช 
หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
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   (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
  (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
  (๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
  
 ๗. กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 
  (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
  (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
  (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ
อากาศ หรือ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
  (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 
  (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
  (๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
  (๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
  (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
  (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

 ๘. กิจการท่ีเก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
  (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
  (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
  (๔) การอบไม้ 
  (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
  (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
  (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
  (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

 ๙. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
   (๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
  (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต 
ใน ๙ (๑) หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล 
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  (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
  (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ
อื่นในทํานองเดียวกัน 
  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
  (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
  (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ใน
ทํานองเดียวกัน 
  (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
  (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
  (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
  (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
  (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบั ติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
  (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
  (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
  (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว 

 ๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
  (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
  (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
  (๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
  (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
  (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
  (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ  
  (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
  (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ  
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 ๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
  (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 
หรือ ย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
  (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ  
  (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
  (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
  (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
  (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

 ๑๒. กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  
  (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 
  (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าช 
  (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
  (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
  (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
  (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
  (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
  (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
  (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
  (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 
  (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
  (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
  (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
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 ๑๓. กิจการอื่น ๆ 
  (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์ไฟฟูา 
  (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
  (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
  (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่
  (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
  (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
  (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
  (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
  (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

   ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ ต้ังอยู่ในท้องที่ที่กฎหมาย ว่าด้วยการผังเมืองหรือ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมาย ว่า
ด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๗ ผู้ดําเนินการตาม ข้อ ๕ ทั้งเป็นการค้าและไม่เป็นการค้า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขทั่วไป เพื่อการดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ทีใ่ช้ดําเนนิการ ตามที่กําหนดในหมวด 
๒ หมวด ๓ หมวด ๔ ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๒ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องต้ังอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา 
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
หรือต้องจัดให้มีระบบปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ 

 ข้อ ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรงและเหมาะสม ที่จะประกอบกิจการที่ขอ
อนุญาตได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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  ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้ มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมี
ปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติ
ขัดข้อง 
  (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

 ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ําท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและ
จัดให้มีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
  ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดข้ึนจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการ
ดําเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดําเนินการตามที่
กฎหมายดังกล่าวกําหนด 

 ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
ดังนี้ 
  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและ
ปริมาณของมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินและ
ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๓) ในกรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหนะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

 ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มาใช้บริการต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ทั้งนี้ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน 

 ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็น
สัดส่วนและดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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หมวด ๓ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปอ้งกันเหตุร้าคาญ 

  ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ 
  (๑) สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่
ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้
โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย
หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ชําระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตาม
ความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบติัของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อ
สขุภาพ และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วย
วัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสียมลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบการ 

 ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน  
ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให้
เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น 

หมวด ๕ 
ใบอนุญาต 

 ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ห้ามมิให้ผู้ใด
ประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตาม ข้อ ๕ ใน
ลักษณะเป็นการค้า เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่
ต้องมีการควบคุมตาม ข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด
ไว้ในท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
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  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  (๕) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
  (๖) เอกสารอื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปรกฟูากําหนด 

 ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการหรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวมความไม่
ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราว
เดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตจะให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่
ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทรายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่
เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตาม ข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไข
โดยเฉพาะให้กับผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจาก
กําหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัติก็ได้ 
  ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวกันและสําหรับสถานที่
แห่งเดียว 

 ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ข้อ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองปรกฟูาเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุภายในกําหนด
สามสิบวัน เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขทีกําหนดไว้ตามข้อ ๑๙ โดยอนุโลม 



~ 13 ~ 
 

                                                                        เทศบญัญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 
 

 ข้อ ๒๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับเป็นกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะ
ได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

 ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมือง
ปรกฟูา 

 ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสบิห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนญุาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 

 ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตสําหรับกิจการใดตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุผลที่จะต้องถูกสั่งพัก
ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
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  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ 
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง ต่อ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน 

 ข้อ ๓๐ คําสั่งพักการใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่ง
คําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทํา
การงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง 
หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานท้องถ่ินเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลเมืองปรกฟูาในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกําหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 ข้อ ๓๔ ให้นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟูาเปน็ผูร้ักษาการให้เปน็ไปตามเทศบัญญติันี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

บทเฉพาะกาล 

 บรรดาใบอนุญาตการค้า เรื่องกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้        
เทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

 ประกาศ  ณ  วันที่........................................................ 
      (ลงชื่อ) 
            (นายสุทิน  สุดถ่ิน) 
  เห็นชอบ    นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟูา 
               
  
(ลงชื่อ) 
            (.................................................) 
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                                                                        เทศบญัญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 
 

แบบ กอ.๑ 
เลขทีร่ับ.............../................... 

ค้าขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที่.................................................. 

วัน..............เดือน....................................พ.ศ............................ 

 ข้าพเจ้า....................................................................อายุ................ปี สัญชาติ.....................

อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................

ตําบล.....................................อําเภอ...................................จังหวัด............................................ 

 ขอยื่นคําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพประเภท...................... 

....................................................................................ต่อนายกเทศมนตรเีมืองปรกฟูา โดยใช้ชือ่สถาน

ประกอบการว่า.................................................................................ต้ังอยู่  ณ  เลขที่........................... 

หมู่ที่...................ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์........................................ 

โทรสาร............................................ 

 พร้อมคําขอนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ ขอผู้ขอรบัใบอนุญาต 
  สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  สําเนาทะเบียนบ้าน ที่ต้ังสถานประกอบการ 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณโีรงงาน) 
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณชิย์ระบุวตัถุประสงค์ (ถ้ามี) 
  ใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจ
และผู้รบัมอบ (กรณีมีการมอบอํานาจ 
  อื่น ๆ ........................................................................................................................... 

 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจรงิทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย

เทศบัญญัติ หรือเง่ือนไขอื่นใดทีเ่ทศบาลเมืองปรกฟูากําหนดไว้ทุกประการ 

 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (......................................................) 

(ด้านหน้า) 
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                                                                        เทศบญัญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 
 

(ต่อ) 
แผนทีโ่ดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี ความเห็นของผู้อ้านวยการกอง 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
    
          (....................................................)                   (......................................................) 
ตําแหน่ง...................................................... ตําแหน่ง........................................................ 
  
ความเห็นของรองปลัดเทศบาล   ความเห็นของปลัดเทศบาล 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................  
    
          (....................................................)                   (......................................................) 
ตําแหน่ง...................................................... ตําแหน่ง........................................................ 

ความเห็นของนายกเทศมนตรี/เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 
 ......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
    
    (....................................................) 
  ตําแหน่ง...................................................... 

(ด้านหลัง) 
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                                                                        เทศบญัญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 
 

แบบ กอ. ๒ 
เลขทีร่ับ........../....................... 

ค้าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที่.................................................. 

วัน..............เดือน....................................พ.ศ............................ 

 ข้าพเจ้า....................................................................อายุ................ปี สัญชาติ.....................

อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................

ตําบล.....................................อําเภอ...................................จังหวัด............................................ 

 ขอยื่นคําขอรบัใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภท

.........................................................................................................ต่อนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟาู 

โดยใชช้ื่อสถานประกอบการว่า............................................................................................................

ต้ังอยู่  ณ  เลขที่........................... หมู่ที่...................ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร ์จังหวัดชลบรุี 

โทรศัพท์........................................ โทรสาร............................................ 

 ๑. กรณีใบอนุญาตสูญหาย  เอกสารประกอบ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ ขอผู้ขอรบัใบอนุญาต 
   สําเนาบนัทึกการแจ้งความต่อพนกังานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  
 ๒. กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   เอกสารประกอบ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ ขอผู้ขอรบัใบอนุญาต 
   ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลอื 

 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจรงิทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย

เทศบัญญัติ หรือเง่ือนไขอื่นใดทีเ่ทศบาลเมืองปรกฟูากําหนดไว้ทุกประการ 

 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (......................................................) 
 
 
 

(ด้านหน้า) 
(ต่อ) 
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                                                                        เทศบญัญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 
 

แผนทีโ่ดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี ความเห็นของผู้อ้านวยการกอง 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
    
          (....................................................)                   (......................................................) 
ตําแหน่ง...................................................... ตําแหน่ง........................................................ 
  
ความเห็นของรองปลัดเทศบาล   ความเห็นของปลัดเทศบาล 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................  
    
          (....................................................)                   (......................................................) 
ตําแหน่ง...................................................... ตําแหน่ง........................................................ 

ความเห็นของนายกเทศมนตรี/เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 
 ......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
    
    (....................................................) 
  ตําแหน่ง...................................................... 

 (ด้านหลัง) 
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                                                                        เทศบญัญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 
 

แบบ กอ.๓ 
เลขทีร่ับ.............../.................... 

ค้าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที่.................................................. 

วัน..............เดือน....................................พ.ศ............................ 

 ข้าพเจ้า....................................................................อายุ................ปี สัญชาติ.....................

อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................

ตําบล.....................................อําเภอ...................................จังหวัด............................................ 

 ขอยื่นคําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.................. 

.............................................................................................................ต่อนายกเทศมนตรีเมอืงปรกฟูา 

โดยใชช้ื่อสถานประกอบการว่า............................................................................................................

ต้ังอยู่  ณ  เลขที่........................... หมู่ที่...................ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร ์จังหวัดชลบรุี 

โทรศัพท์........................................ โทรสาร............................................ 

 พร้อมคําขอนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
  ใบอนุญาตเดิม (ตัวจริง) 
  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  ใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ 
และผู้รบัมอบ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณโีรงงาน) 
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณชิย์ระบุวตัถุประสงค์ (ถ้ามี) 
  อื่น ๆ ....................................................................................................................... 

 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจรงิทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
เทศบัญญัติ หรือเง่ือนไขอื่นใดของเทศบาลเมืองปรกฟูากําหนดไว้ทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
              (...............................................)   
 

(ด้านหน้า) 
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                                                                        เทศบญัญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 
 

แผนทีโ่ดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี ความเห็นของผู้อ้านวยการกอง 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
    
          (....................................................)                   (......................................................) 
ตําแหน่ง...................................................... ตําแหน่ง........................................................ 
  
ความเห็นของรองปลัดเทศบาล   ความเห็นของปลัดเทศบาล 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................ 
..................................................................... ................................................................................  
    
          (....................................................)                   (......................................................) 
ตําแหน่ง...................................................... ตําแหน่ง........................................................ 

ความเห็นของนายกเทศมนตรี/เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 
 ......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
    
    (....................................................) 
  ตําแหน่ง...................................................... 
 (ด้านหลัง) 
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                                                                        เทศบญัญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 
 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่..................เลขที่.....................ปี................... 

 อนุญาตให้ บคุคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ.......................................................อายุ........ปี 
สัญชาติ....................เลขประจําตัวประชาชน เลขที่..............................................................................
อยู่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................................
หมู่ที่..................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต................................................. 
จังหวัด...........................................โทรศัพท์..................................................โทรสาร............................ 

 ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................................................ 
ลําดับที่..............................ค่าธรรมเนียม.................................บาท ใบเสร็จรบัเงินเล่มที่......................... 
เลขที่......................................ลงวันที่................เดือน....................................พ.ศ.................... โดยใช้ชื่อ 
สถานประกอบการว่า.........................................................................................................................
พื้นทีป่ระกอบการ..................................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร.........................................แรงม้า 
จํานวนคนงาน................................คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่.........................หมู่ที่..................................... 
ถนน..........................ตําบล.....................................อําเภอ.............................จังหวัด.............................
โทรศัพท์........................................โทรสาร......................................... 

 ข้อ ๒ ผู้ได้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
     (๑) ......................................................................................................................... 
     (๒)........................................................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ...........................เดือน........................พ.ศ................. 

                    ออกให้  ณ  วันที่..................เดือน........................พ.ศ......................... 

 

 

      (ลายมือชื่อ)................................................... 
                     (.................................................) 
        เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
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                                                                        เทศบญัญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 
 

เกณฑ์การตรวจสอบสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ 
ในการควบคุมสถานประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

################# 

 
   ๑. ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................................................... 
   ๒. ต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................................  
       ตําบล............................อําเภอ...........................จังหวัด.............................โทรศัพท์...................... 
  อยู่ในผังเมืองรวมประเภท.............................................เป็นอาคารประเภท................................... 
   ๓. ชื่อผู้ประกอบการ............................................................................................................................ 
   ๔. ลักษณะที่ต้ังของสถานประกอบการ 
  (     )  ห่างจากชุมชน.........................เมตร (     )  ไม่อยู่ติดชุมชน 
  (     )  ห่างจากวัด..............................เมตร (     )  ไม่อยู่ติดวัด 
  (     )  ห่างจากศาสนสถาน................เมตร (     )  ไม่อยู่ติดศาสนสถาน 
  (     )  ห่างจากโรงเรียน.....................เมตร (     )  ไม่อยู่ติดโรงเรียน 
  (     )  ห่างจากโรงพยาบาล................เมตร (     )  ไม่อยู่ติดกับโรงพยาบาล 
  (     )  ห่างจากสถานที่อื่น ๆ ...................................................................................................... 
   ๕. อาคารได้รบัอนญุาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
  (     )  ได้รบัการพิจารณาอนุญาตแลว้  
        ประเภท..................................เลขที่ใบอนุญาต............................ลงวันที่........................ 
  หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต.............................................................................................. 
  (     )  ยังไม่ได้รบัการอนญุาต 
   ๖. บันไดหนีไฟ 
  (     )  มี                          (     )  ไม่มี  (     )  อาคารที่ไม่ต้องมีทางหนีไฟ 
   ๗. ปูายบอกทางฉุกเฉนิ             (     )  ม ี (     )  ไม่ม ี
   ๘. ไฟส่องสว่างทางออกฉุกเฉิน    (     )  ม ี (     )  ไม่ม ี
   ๙. ระบบระบายอากาศ เป็นไปตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรืออื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
       (     )  ม ี (     )  ไม่ม ี
๑๐. ห้องน้ํา ห้องส้วม จํานวนห้องน้ํา.........................ห้อง    จํานวนห้องส้วม.........................ห้อง 
  (     )  เพยีงพอ (     )  ไม่เพียงพอ 
๑๑. มีสารเคม ีวัตถุอันตรายต่อสุขภาพ 
  (     )  ม ี (     )  ไม่ม ี
๑๒. การเก็บรวบรวมขยะ   จํานวนภาชนะรองรบั............................ 
  (     )  เพยีงพอ (     )  ไม่เพียงพอ 
๑๓. มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย 
  (     )  มี  ระบุ....................................................การกําจัดโดยวิธี.................................................. 
  (     )  ไม่ม ี
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๑๔. การปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์เป็นโรคที่เป็นพาหะของโรค 
 (     )  ไม่ม ี
 (     )  มี  ดําเนินการโดย................................................................................................................. 
๑๕. สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรบัประกอบอาหาร การปรุงอาหาร  
 การสะสมอาหารสําหรบัคนงาน 
 (     )  ไม่ม ี
 (     )  มี  ดําเนินการโดย............................................................................................................... 
๑๖. สถานประกอบการมีการจัดวางสิ่งของ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
 (     )  เป็นระเบียบ (     )  ไม่เป็นระเบียบ 
๑๗. มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และเครื่องมือดับเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
 (     )  ไม่ม ี
 (     )  มี  ชนิด................................................................................................................................. 
๑๘. การปูองกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง      (     )  ม ี        (     )  ไม่ม ี
๑๙. การปูองกันมิให้เกิดมลพิษทางอาการ    (     )  ม ี        (     )  ไม่ม ี
๒๐. ความเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม  (ถ้ามี)  
 ........................................................................................................................................................ 
 ....................................................................................................................................................... 
 
   ลงชื่อ..............................................เจ้าของสถานประกอบการ 
         (..............................................) 
 
   ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจ 
         (.............................................) 
 
   ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจ 
         (..............................................) 
 
   ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจ 
         (................................................) 
 
   วันที่......................................................................... 
 
 
 
 

(ร่างให้พิจารณาตามกฎกระทรวง ไม่เกิน ฉบบัละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๓๓) 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟา้ 
เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาตในการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 
 

รายการ 
ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

๑. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
 (๑) การเพาะพนัธุ์ เลี้ยง และการอนบุาลสัตว์ทุกชนิด 
  ๑.๑ การเลี้ยง โค กระบือ 
   ๑.๑.๑  ต้ังแต่ ๒๐ ตัว ถึง ๕๐ ตัว 
   ๑.๑.๒  เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกนิ ๒๐๐ ตัว 
   ๑.๑.๓  เกินกว่า ๒๐๐ ตัว แต่ไม่เกนิ ๕๐๐ ตัว 
   ๑.๑.๔  เกินกว่า ๕๐๐ ตัว ข้ึนไป 
  ๑.๒ การเลี้ยงม้า  ช้าง 
   ๑.๒.๑  ต้ังแต่ ๕ ตัว ถึง ๑๐ ตัว 
   ๑.๒.๒  เกินกว่า ๑๐ ตัว แต่ไม่เกนิ ๓๐ ตัว 
   ๑.๒.๓  เกินกว่า ๓๐ ตัว แต่ไม่เกนิ ๕๐ ตัว 
   ๑.๒.๔  เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป 
  ๑.๓ การเลี้ยงสัตว์ ๔ เท้า เช่น สุกร แพะ แกะ เก้ง  ฯลฯ รวมถึงสัตว์ ๒ เท้า  
        บางชนิดที่มีน้ําหนักเกิน ๑๐ กโิลกรัมข้ึนไป เช่น นกกระจอกเทศ ฯลฯ 
   ๑.๓.๑  ต้ังแต่ ๕๐ ตัว ถึง ๒๐๐ ตัว 
   ๑.๓.๒  เกินกว่า ๒๐๐ ตัว แต่ไม่เกนิ ๕๐๐  ตัว 
   ๑.๓.๓  เกินกว่า ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกนิ ๑,๐๐๐  ตัว 
   ๑.๓.๔  เกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ตัว 
   ๑.๓.๕  เกินกว่า ๓,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว 
   ๑.๓.๖  เกินกว่า ๕,๐๐๐ ตัว ข้ึนไป 
  ๑.๔ การเลี้ยงสัตว์ปีก เชน่ เป็ด ไก่ ห่าน ขนาดตํ่ากว่า ๑๐ กิโลกรัม 
   ๑.๔.๑  ต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ตัว ถึง ๓๐,๐๐๐ ตัว 
   ๑.๔.๒  เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๙๐,๐๐๐ ตัว 
   ๑.๔.๓  เกินกว่า ๙๐,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว 
   ๑.๔.๔  เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว 
   ๑.๔.๕  เกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ข้ึนไป 
 
 

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
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รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

  ๑.๕ การเลี้ยงสัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรอืแมลง 
   ๑.๕.๑  จํานวนไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
   ๑.๕.๒  เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ ตัว 
   ๑.๕.๓  เกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว ข้ึนไป 
   ๑.๕.๔  การเลี้ยงแมลง 
  ๑.๖ การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม 
   ๑.๖.๑  จํานวนไม่เกิน  ๒๐ ตัว 
   ๑.๖.๒  เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ ตัว 
   ๑.๖.๓  เกินกว่า ๑๐๐ ตัวขึ้นไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 (๒) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใด อนัมีลักษณะ 
     ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชม หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้
  ไม่ว่าจะมกีารเรียกเกบ็ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 

๑,๐๐๐ 

๒. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ ์
 (๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขายหรือขายใน 
      ตลาด 
  ๑.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๑.๒  โดยใช้เครื่องจักร 
  ๑.๓  โรงงาน กิจการละ 
 (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ์ขนสัตว ์
  ๒.๑  โรงงาน กิจการละ 
  ๒.๒  ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
   ๒.๒.๑ พื้นที่สถานประกอบการไม่เกนิ ๕๐๐ ตารางเมตร กิจการละ 
   ๒.๒.๒ พื้นที่สถานประกอบการต้ังแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป กิจการละ 
 (๓) การสะสมเขา กระดูกหรือชิ้นส่วนสัตวท์ี่ยังมไิด้แปรรปู 
 (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว ์
 (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก  
    เขา หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอืน่ ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือ 
  กรรมวธิีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
  ๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า 
     

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใด ต่อสัตว์หรือพชื 
   หรือส่วนหนึ่งสว่นใดของสัตว์หรือพชืเพื่อเปน็อาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ
   อาหารสัตว ์
  ๖.๑ พื้นที่สถานประกอบการ ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร กิจการละ 
  ๖.๒ พื้นที่สถานประกอบการ ต้ังแต่ ๑๐๐-๒๐๐ ตารางเมตร กิจการละ 
  ๖.๓ พื้นที่สถานประกอบการ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร กิจการละ 
 (๗) การผลิต แปรรปู สะสม หรือล้างครั่ง 
 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม น้้าดืม่ ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร 
    การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๑) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว 
  น้ําจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  
  ๑.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา 
  ๑.๒ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เต้าเจ้ียว ซอีิ๊ว น้ําจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิด
        ต่าง ๆ   
 (๒) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า     
     ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่าํ ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง 
     น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทีค่ล้ายคลึงกนั 
  ๒.๑ การผลิต สะสม ไม่เกนิ ๑๐๐ กโิลกรัม 
  ๒.๒ การผลิต สะสม ต้ังแต่ ๑๐๐ กิโลกรัม แต่ไมเ่กิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
  ๒.๓ การผลิต สะสม ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป 
 (๓) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
  อย่างอื่น 
  ๓.๑ การผลิต สะสม ไม่เกนิ ๒๐๐ กโิลกรัม ต่อวนั 
  ๓.๒ การผลิต สะสม ต้ังแต่ ๒๐๐ กิโลกรัม แต่ไมเ่กิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน 
  ๓.๓ การผลิต สะสม ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป ต่อวัน 
 (๔) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ อาหารจากพชืหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
  ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควนั ปิ้ง ย่าง เผา หรือวธิีอื่นใด 
  ๔.๑ โรงงาน กิจการละ  
  ๔.๒ ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
   ๔.๒.๑ พื้นที่สถานประกอบการ ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร กิจการละ 
   ๔.๒.๒ พื้นที่สถานประกอบการ เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป กิจการละ 
 
 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 
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รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๕) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
  ๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๕ แรงม้า 
  ๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๕ แรงม้า 
 (๖) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้  
     วุ้นเสน้ เกี้ยมอี ๋เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน 
  ๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๖.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า 
 (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรน ีสปาเก็ตต้ี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึง 
  ๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๗.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๗.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั เกนิ ๒๐ แรงมา้ 
 (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอบั ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น  ๆ 
  ๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๘.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๘.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั เกนิ ๒๐ แรงม้า 
 (๙) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว ์
  ๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๙.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๙.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั เกนิ ๒๐ แรงม้า 
 (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทยีม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย     
       ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
 (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
   ๑๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ไม่เกนิ ๕ แรงม้า 
   ๑๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน เกิน ๕ แรงม้า 
 (๑๒) การคั่ว สะสม หรอืแบ่งบรรจุกาแฟ 
   ๑๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
   ๑๒.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงม้า 
 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
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รายการ 
ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอืน่ ๆ 
   ๑๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๓.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
   ๑๓.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงม้า 
 (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทลิแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู  
   ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 
   ๑๔.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๔.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
   ๑๔.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงม้า 
 (๑๕) การผลิตน้ํากลัน่ น้ําบรโิภค น้ําด่ืม จากเครือ่งจําหน่ายอัตโนมัติ 
   ๑๕.๑ การผลิตน้ํากลัน่ น้ําบรโิภค น้ําด่ืม 
   ๑๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
   ๑๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั เกนิ ๒๐ แรงม้า 
   ๑๕.๒ การผลิตน้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมติั 
   ๑๕.๒.๑ โดยมีเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ไม่เกนิ ๕ เครือ่ง 
   ๑๕.๒.๒ โดยมีเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ต้ังแต่ ๕ เครื่อง แต่ไม่เกนิ  
              ๑๐ เครื่อง  
   ๑๕.๒.๓ โดยมีเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ต้ังแต่ ๑๐ เครื่องข้ึนไป 
 (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 
   ๑๖.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ไม่เกนิ ๒ แรงม้า 
   ๑๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ต้ังแต่ ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
   ๑๖.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ต้ังแต่ ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๑๖.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ต้ังแต่ ๒๐ แรงม้าข้ึนไป 
 (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพชื ผกั 
     ผลไม้ เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอื่นใด 
   ๑๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๗.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
   ๑๗.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงม้า  
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
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รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอืน่ใด 
   ๑๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๘.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
   ๑๘.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงม้า 
 (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชรูส หรอืสารปรุงแต่งอาหาร 
   ๑๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๙.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
 (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
   ๒๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๒๐.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
   ๒๐.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงม้า 
 (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   ๒๑.๐ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๕ แรงม้า 
   ๒๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวม ต้ังแต่ ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
   ๒๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวม ต้ังแต่ ๑๐ แรงม้าข้ึนไป 
 (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นสว่นหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
 (๒๓) การประกอบกิจการห้องเยน็แช่แข็งอาหาร 
   ๒๓.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ไม่เกนิ ๑๐ แรงม้า 
   ๒๓.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ต้ังแต่ ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๒๓.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกัน ต้ังแต่ ๒๐ แรงม้า ข้ึนไป 
 (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
   ๒๔.๑ โดยใช้เครื่องจักร มกีําลังรวมกันไม่เกนิ ๑๐ แรงม้า 
   ๒๔.๒ โดยใช้เครื่องจักร มกีําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงม้า 
 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๔. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส้าอาง ผลติภัณฑ์ท้าความสะอาด 
 (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
  ๑.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๕ แรงม้า 
  ๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกัน ต้ังแต่ ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๑.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า 
 (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟนั แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูท่ี่ใช้
  กับร่างกาย 
  ๒.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๕ แรงม้า 
  ๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกัน ต้ังแต่ ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๒.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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รายการ 
ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําล ี
 (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผา้อ้อมสําเร็จรปู 
 (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
  ต่าง ๆ  
  ๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั เกนิ ๒๐ แรงม้า 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๕. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
 (๑) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
  ๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั เกนิ ๒๐ แรงม้า 
 (๒) การล้าง อบ รม การสะสมยางดิบ 
  ๒.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกัน ต้ังแต่ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๒.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพชืหรืแปูงอืน่ ๆ ใน
  ทํานองเดียวกนั 
  ๓.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกัน ต้ังแต่ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๓.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวสารด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
  ๔.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๔.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกัน ต้ังแต่ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๔.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๕) การผลิตยาสูบ 
  ๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั เกนิ ๒๐ แรงม้า 
 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
  ๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๖.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั เกนิ ๒๐ แรงม้า 
 (๗) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุทีน่ําไปผลิตปุ๋ย 
  ๗.๑ การผลิตปุ๋ย 
   ๗.๑.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๗.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกนัเกิน ๒๐ แรงม้า  
                           แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
   ๗.๑.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกนัเกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๗.๒ การสะสมปุ๋ยหรือแบ่งบรรจุ 
   ๗.๒.๑ มีปริมาณน้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม 
   ๗.๒.๒ มีปริมาณต้ังแต่ ๕๐๐ กิโลกรัม แต่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
   ๗.๒.๓ มีปริมาณต้ังแต่ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป 
 (๘) การผลิตเส้นใยจากพชื 
  ๘.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๘.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๘.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
  ๙.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๙.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๙.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๖. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครือ่งมือ อปุกรณ ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย 
      โลหะหรอืแร ่
  ๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั เกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า 
  ๑.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๑๐๐ แรงม้า  
 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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รายการ 
ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๒) การถลุงแร่ การหลอม การหล่อโลหะทุกชนดิ ยกเว้น กิจการที่ได้รบัใบอนุญาต
  ใน  ๖(๑)  
  ๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๒.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนั เกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๒.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๕๐ แรงม้า  
 (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรอือัดโลหะ ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าช 
  หรือไฟฟูา ยกเวน้กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖(๑) 
  ๓.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๓.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๔) การเคลือบ ชบุโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นเิกิล หรือโลหะอืน่ใด 
  ยกเว้นกิจการที่ได้รบัใบอนุญาตใน ๖(๑) 
  ๔.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๔.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๔.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รบัใบอนุญาต 
  ใน ๖(๑)  
  ๕.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๕.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๕.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลอืก หรือลา้งแร่ 
  ๖.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๖.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๗. กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 
 (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผ ุพ่นสี หรือพน่สารกันสนิมยานยนต์ 
  ๑.๑ การต่อ ประกอบยานยนต์  
  ๑.๒ การเคาะ ปะผุ พ่นส ี
   ๑.๒.๑ พื้นที่ประกอบการไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
   ๑.๒.๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
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รายการ 
ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
 (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครือ่งกล ระบบไฟฟูา ระบบปรบั
     อากาศ หรืออปุกรณท์ี่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรอืเครื่องกล  
 (๔) การประกอบธรุกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบ้ริการ  
      หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรบัปรุงยานยนต์  
      เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
  ๔.๑ พื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 
  ๔.๒ พื้นที่ประกอบการเกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
  ๔.๓ พื้นที่ประกอบการเกนิ ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ตารางเมตร 
  ๔.๔ พื้นที่ประกอบการเกนิ ๘๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป 
 (๕) การล้าง ขัดสี เคลอืบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
  ๕.๑ พื้นที่ประกอบการ ไม่เกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร 
  ๕.๒ พื้นที่ประกอบการเกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป 
 (๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
  ๖.๑ การผลิต 
  ๖.๒ การสะสม จําหน่าย ซ่อม อัด 
 (๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงลอ้ 
  ๗.๑ การปะ การเชื่อมยาง จักรยาน จักรยานยนต์ 
  ๗.๒ การปะ การเชื่อมยาง รถยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
  ๘.๑ พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
  ๘.๒ พื้นที่ประกอบการเกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป 
 (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ทีเ่ปน็สว่นประกอบของ
      ยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๘ กิจการท่ีเก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
 (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
  ๑.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๑.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  ๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๕ แรงม้า 
  ๒.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๒.๔ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๒.๕ โรงงานกิจการละ 
 (๓) การผลิต พน่ ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาํเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรอืผลิตภัณฑ์
  จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
  ๓.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๕ แรงม้า 
  ๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๓.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า 
 (๔) การอบไม ้
  ๔.๑ โรงงาน กิจการละ 
  ๔.๒ ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
   ๔.๒.๑ พื้นที่สถานประกอบการไม่เกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร กิจการละ 
   ๔.๒.๒ พื้นที่สถานประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร กิจการละ 
 (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธปู 
  ๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๕.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
   ๕.๑.๑ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๕.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกนัเกิน ๒๐ แรงม้า  
            แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
   ๕.๑.๓ โดยใช้เครื่องจักร มีกําลังรวมกนัเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑ์ใดด้วยกระดาษ 
 (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
  ๗.๑ โดยใช้เครื่องจักร  มกีําลังรวมกันไม่เกนิ ๑๐ แรงม้า 
  ๗.๒ โดยใช้เครื่องจักร  มกีําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๗.๓ โดยใช้เครื่องจักร  มกีําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
  ๘.๑ การเผาถ่าน 
  ๘.๒ การสะสมถ่าน 
   
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
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รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

๙. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
 (๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
  ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
  ๒.๑ อาบ อบ นวด  
   ๒.๑.๑ มีจํานวนห้องไม่เกิน  ๓๐ ห้อง 
   ๒.๑.๒ มีจํานวนห้องเกิน ๓๐ ห้อง 
  ๒.๒ กิจการนวดแผนโบราณหรือนวดแผนไทย 
   ๒.๒.๑ มีจํานวนเตียงนวด ไม่เกิน ๑๐ เตียง 
   ๒.๒.๒ มีจํานวนเตียงนวด ไม่เกิน ๑๐-๒๐ เตียง 
   ๒.๒.๓ มีจํานวนเตียงนวด ไม่เกิน ๒๐-๓๐ เตียง 
   ๒.๒.๔ มีจํานวนเตียงนวด เกิน ๓๐ เตียงข้ึนไป 
 (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวน้แต่เป็นการให้บริการที่ได้รบัใบอนุญาต
  ใน ๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๔) การประกอบกิจการสถานทีอ่าบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่ เปน็การ 
  ให้บริการที่ไดรบัใบอนุญาตใน ๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
  สถานพยาบาล 
  ๔.๑ พื้นที่สถานประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร กิจการละ 
  ๔.๒ พื้นที่สถานประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร กิจการละ 
 (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก 
  ชั่วคราวสําหรบัคนเดินทางหรือบคุคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใน
  ทํานองเดียวกนั 
  ๕.๑ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
  ๕.๒ ขนาด ๒๑-๗๐ ห้อง 
  ๕.๓ ขนาด ๗๑-๑๕๐ ห้อง 
  ๕.๔ ขนาด ๑๕๑ ห้องข้ึนไป 
 (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ 
  กิจการอื่นในทํานองเดียวกนั 
  ๖.๑ จํานวนไม่เกิน ๕ ห้อง 
  ๖.๒ จํานวนเกิน ๕ ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
  ๖.๓ จํานวนเกิน ๑๐ ห้อง แต่ไม่เกนิ ๓๐ ห้อง 
  ๖.๔ จํานวนเกิน ๓๐ ห้อง ข้ึนไป 
 (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
       

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

๕๐๐ 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 
  หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
  ๗.๑ พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
  ๗.๒ พื้นที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
  ๗.๓ พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
 (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกนั เว้นแต่เป็น
  การให้บรกิารที่ได้รับอนุญาตใน ๙(๑) 
 (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอรเ์บลด หรือการเลน่อื่น ๆ ใน 
   ทํานองเดียวกนั 
 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่ กิจการที่อยู่ในการบังคบั 
   ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาเวชกรรม 
   ๑๑.๑ พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  
   ๑๑.๒ พื้นที่เกนิ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ ตารางเมตร 
   ๑๑.๓ พื้นที่เกนิ ๑๐๐ ตารางเมตร 
 (๑๒) การประกอบกิจการสถานทีอ่อกกําลังกาย 
 (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนกุ โบวล์ิ่ง หรือตู้เกม 
 (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพวิเตอร์ 
 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข   
   วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดลอ้ม 
   ๑๗.๑ พื้นที่สถานประกอบการไม่เกิน ๕๐๐  ตารางเมตร กิจการละ 
   ๑๗.๒ พื้นที่สถานประกอบการ ต้ังแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร กิจการละ 
 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสว่นหนึ่งสว่นใดของร่างกาย 
 (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ่้านของผูร้บับริการ 
 (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูสู้งอายทุี่บ้านของผู้รับบริการ 
 (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรบัฝากสัตว์ 
  ชั่วคราว 
 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
 (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
  ๑.๑ โดยใช้เครื่องจักรไม่เกนิ  ๑๐ แรงม้า 
  ๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรเกนิ ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
  ๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรเกนิ ๒๐ แรงม้า 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 



~ 37 ~ 
 

                                                                        เทศบญัญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 
 

รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุน่ หรือใยสังเคราะห์ 
  ๒.๑ พื้นที่สถานประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
  ๒.๒ พื้นท่ีสถานประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
  ๒.๓ พื้นที่สถานประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
 (๓) การปั่นฝูาย นุน่ ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
  ๓.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
  ๓.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๓.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครือ่งจักร 
  ๔.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๔.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า 
  ๔.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๑๐๐ แรงม้า 
 (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออืน่ ๆ ด้วยเครื่องจักร 
  ๕.๑ โดยใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง 
  ๕.๒ โดยใช้เครื่องจักร ต้ังแต่ ๑๑-๕๐ เครื่อง 
  ๕.๓ โดยใช้เครื่องจักร เกิน ๕๐ เครื่อง 
 (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออืน่ ๆ  
  ๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๖.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า  
 (๗) การซัก อบ รีด หรอือัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร 
  ๗.๑ โดยใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๕ เครือ่ง 
  ๗.๒ โดยใช้เครื่องจักร ต้ังแต่ ๕ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง 
  ๗.๓ โดยใช้เครื่องจักร เกิน ๑๐ เครื่องข้ึนไป 
 (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออืน่ ๆ  
  ๘.๑ ประเภทโรงงานย้อม 
  ๘.๒ ประเภทรับจ้างย้อมทัว่ไป 
 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  ๑.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๕๐ แรงม้า 
  

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
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รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๒)  การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
  ๒.๑ การระเบิด 
  ๒.๒ การโม่ บด หรือย่อยหิน 
 (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรอืวัตถุทีค่ล้ายคลึง 
  ๓.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๓.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๓.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดนิ ทราย วสัดุกอ่สร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่  
  บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รบัใบอนุญาตตามข้อ ๑๑(๒) 
  ๔.๑ จํานวนสะสมไม่เกนิ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
  ๔.๒ จํานวนสะสมต้ังแต่ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
  ๔.๓ จํานวนสะสมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
 (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง 
  ๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๖.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า  
 (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเปน็สิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
  ๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๖.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า  
 (๗) การผลิตชอลก์ ปูนปาสเตอร์ ปนูขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
  ๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๗.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๗.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า  
 (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
  ๘.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
   ๘.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๘.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๘.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๙) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  ๙.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
   ๙.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๙.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๙.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๕๐ แรงม้า 

 
๘,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
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รายการ 
ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
   ๑๐.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๑๐ แรงม้า 
    ๑๐.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๑๐.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
   ๑๐.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๑๑) การผลิตใยแกว้ หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   ๑๑.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๑๐ แรงม้า 
    ๑๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๑๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
   ๑๑.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพืน้กระจก แกว้ หิน หรือวัตถุอื่นใด  
   ยกเว้นกิจการที่ได้รบัใบอนุญาตใน ๖(๕) 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๒. กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมตี่าง ๆ  
 (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทําละลาย 
 (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าช 
  ๒.๑ การผลิต บรรจุ 
  ๒.๒ การสะสม การขนส่ง 
  ๒.๓ ก๊าชบรรจุถัง 
  ๒.๔ ปั้มก๊าช 
 (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียม 
  ๓.๑ ผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียม 
   ๓.๑.๑ จํานวนสะสมหรือขนส่งไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ลิตร 
   ๓.๑.๒ จํานวนสะสมหรือขนส่ง ต้ังแต่ ๑,๐๐๐-๕,๐๐๐ ลิตร 
   ๓.๑.๓ จํานวนสะสมหรือขนส่ง เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
  ๓.๒ ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล และเอทานอล 
   ๓.๒.๑ จํานวนสะสมหรือขนส่งไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ลิตร 
   ๓.๑.๒ จํานวนสะสมหรือขนส่ง ต้ังแต่ ๑,๐๐๐-๕,๐๐๐ ลิตร 
   ๓.๑.๓ จํานวนสะสมหรือขนส่ง เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
   ๓.๑.๔ การผลิต 
 (๔) การผลิต สะสม หรอืขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
  ๔.๑ การผลิต 
  ๔.๒ การสะสม การขนส่ง 

๕,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๕) การพน่ส ียกเวน้กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗(๑) 
  ๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๕ แรงม้า 
  ๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๕ แรงม้า 
 (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  ๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๖.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า 
 (๗) การโม่ สะสม หรือบดชนั 
  ๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๗.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
 (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมส ี
  ๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
  ๘.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๘.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า 
 (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรอืฟิล์มภาพยนตร์ 
  ๙.๑ การผลิต 
  ๙.๒ การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
  ๙.๓ การล้างฟิล์มภาพยนตร ์
 (๑๐) การเคลือบ ชบุวัตถุด้วยพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๑๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๐.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
   ๑๐.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
   ๑๐.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลทห์รือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๑๑.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๑๐ แรงม้า 
   ๑๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๑๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
   ๑๑.๔ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   ๑๒.๑ การผลิต 
   ๑๒.๒ การบรรจุ 
  

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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รายการ 
ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   ๑๓.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๑๐ แรงม้า 
   ๑๓.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๑๓.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
   ๑๓.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ 
   ผลิตดอกไม้เพลิง 
   ๑๔.๑ การผลิต 
   ๑๔.๒ การสะสม การขนส่ง 
 (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
   ๑๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๑๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
 (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรพูืชหรือพาหะนําโรค 
   ๑๖.๑ การผลิต 
    ๑๖.๒ การบรรจุ 
   ๑๖.๓ การสะสมเพือ่ขายส่ง 
   ๑๖.๔ การสะสมเพือ่ขายปลีก 
   ๑๖.๕ การขนส่ง 
 (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๓. กิจการอื่น ๆ  
 (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลกัษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  ๑.๑ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
  ๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๑.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกนัเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่งไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
  อุปกรณ์ไฟฟูา 
  ๒.๑ การผลิต 
  ๒.๒ การซ่อม 
  

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 
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รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ  (บาท) 

 (๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุคล้ายคลึง 
  ๓.๑ โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร 
  ๓.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกาํลังรวมกนัไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า  
  ๓.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกาํลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๓.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกาํลังรวมกนัเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
  ๔.๑ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 
  ๔.๒ การถ่ายเอกสาร 
 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชาํรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช ้
  ๕.๑ สถานที่ประกอบการมีพืน้ที่ ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
  ๕.๒ สถานที่ประกอบการมีพืน้ที่ต้ังแต่ ๑๐๐-๒๐๐ ตารางเมตร 
  ๕.๓ สถานที่ประกอบการมีพืน้ที่เกิน ๒๐๐-๕๐๐ ตารางเมตร 
  ๕.๔ สถานที่ประกอบการมีพืน้ที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
 (๖) การประกอบกิจการโกดังสนิคา้ 
  ๖.๑ สถานที่ประกอบการมีพืน้ที่ ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
  ๖.๒ สถานที่ประกอบการมีพืน้ที่ต้ังแต่ ๒๐๐-๕๐๐ ตารางเมตร 
  ๖.๓ สถานที่ประกอบการมีพืน้ที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
 (๗) การลา้งขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท์ี่ใช้แล้วนาํไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น 
  ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
  ๗.๑ โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร 
  ๗.๒ โดยใช้เครื่องจักรมีกาํลังรวมกนัไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า  
  ๗.๓ โดยใช้เครื่องจักรมีกาํลังรวมกนัเกนิ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
  ๗.๔ โดยใช้เครื่องจักรมีกาํลังรวมกนัเกนิ ๕๐ แรงม้า 
 (๘) การพิมพ ์เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุทีม่ิใช่สิ่งทอ 
  ๘.๑ โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร 
  ๘.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกนัไม่เกิน ๕ แรงม้า  
  ๘.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกนัเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
  ๘.๔ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกนัเกิน ๒๐ แรงม้า 
 (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา 
 (๑๐) การบรรจุหีบห่อสนิคา้โดยใช้เครื่องจักร 
 (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
 (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช ้หรือผลิตภัณฑจ์ากยาง 
   ๑๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๑.๒ โดยใช้เครือ่งจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกนิ ๕ แรงม้า  
   ๑๑.๓ โดยใช้เครือ่งจักรที่มีกําลังรวมกันเกนิ ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
   ๑๑.๔ โดยใช้เครือ่งจักรที่มีกําลังรวมกันเกนิ ๕๐ แรงม้า 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

............................................................ 
 

หลักการ 
 
 ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วย การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อกํากับดูแลและ
ควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟูา ให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

เหตุผล 
 
 เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ได้ปฏิบัติการและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้
ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓ และตาม
บทบัญญัติ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กระทําได้
โดยตราเป็นเทศบัญญัติ เห็นสมควรยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟูา เรื่อง กิจ การที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ และให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟูา เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้แทน จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


