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----------------------------------------- 

 
หลักการ 

 
  ตามท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น
ในการตราข้อก าหนด เรื่อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรือก ากับดูแลเพ่ือกิจการดังกล่าวให้ปฏิบัติ
หรือด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และเพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
และสภาพของสังคมปัจจุบัน 

 
   

 
    

เหตุผล 
 

  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             
พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 มีความไม่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และบริบทของพ้ืนที่ ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่  3 มิถุนายน 2558 มีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางกิจการที่
เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในต าบลทุ่งข้าวพวงเพ่ิมมากขึ้น  แต่
ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมมีความไม่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มากขึ้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
       เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9    

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา 
๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559” 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง แล้วเจ็ดวัน  
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2558  

  ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
      “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร            
การผลิต หรือให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
   “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพ
โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย การนวดเพ่ือสุขภาพ การใช้น้ าเพ่ือสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริม
ประกอบด้วย เช่น การอบเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนบ าบัด และการควบคุมอาหาร 
โยคะและการท าสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆหรือไม่ก็ได้  

 

 



 
 

 

โดยทั้งนี้บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทาง
การแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  “กิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ” หมายความว่า สถานที่ที่ท าการผลิตน้ าบริโภค บรรจุขวด หรือ
ใส่ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ า 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจาก การประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 
  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ                
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างข้ึน
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอย   
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
  “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขต             
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
  ๖.๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
   (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด    
   (2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม       
  ๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้น ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย ขายในตลาด  
   (๒) การหมัก ฟอก  ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
   (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
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   (๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น หรือ ไขสัตว์ 
   (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
   (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
   (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
    ๖.๓ กิจการที่ เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร                  
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ  น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว 
น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ  
                      (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ า เคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอ่ืน 
   (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
                  (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
                      (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 
เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
   (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ 
   (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 
   (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
                     (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
                      (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
                     (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู 
ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 
                      (๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
                      (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
                      (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก 
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
                      (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
                     (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
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                     (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 
                     (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
                     (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
                     (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
                     (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร    
  ๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด  
   (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
   (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้
กับร่างกาย 
   (๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
   (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ต่างๆ 
  ๖.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
   (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้ง             
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆก็ตาม 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
   (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
   (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (๙ ) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
  ๖.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ เครื่องมือ  อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย
โลหะหรือแร่   
   (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 
๖.6(๑) 
   (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ 
หรือไฟฟ้า ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.6(๑) 
   (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ          
อ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.6(๑) 
   (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี  ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖.6(๑) 
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   (๖)  การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
  ๖.๗  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
                     (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
   (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
   (๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
                     (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
  ๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
จากไม ้หวาย ชานอ้อย 
   (๔) การอบไม้ 
   (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
   (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
   (๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
   (๘) การเผาถ่าน สะสมถ่าน 
  ๖.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
   (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
   (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖.๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
                     (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่ โรงแรม ที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพัก
ชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
   (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นใดท านองเดียวกัน 
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   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน  
   (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการใน ๖.๙.(๑) 
   (๑๐) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกัน 
   (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
                     (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
   (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
   (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
                      (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๑๗ ) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ก ารสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  
   (๑๙) การประกอบกิจการให้มีการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
                     (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
                     (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว 
            ๖.๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (1.) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
   (๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
   (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ  
   (๗) การซัก อบ รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
    ๖.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑๑ (๒) 
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   (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
   (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
   (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
   (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
                      (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑.๖(๕) 
  ๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
       (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย 
       (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
        (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
       (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
      (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๗(๑) 
       (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์           
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
      (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
      (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
      (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
      (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
      (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง 
      (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
      (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
      (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
  ๖.๑๓  กิจการอื่น ๆ  
   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
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   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
   (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
   (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
                    (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
                     (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
                     (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
 

 ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย  
ว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี  

   
หมวด 1 

สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

                    ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ 
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งห่างจาก ชุมชน วัด 
ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 500 เมตร ทั้งนี้ เพ่ือป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุร าคาญของประชาชน 

  ข้อ 9  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
          (1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม ที่จะประกอบกิจการที่ขอ
อนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
     บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางมีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
          (2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
          (3) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย      
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจ าทุกวัน 

   ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีคนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่ง
อ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและ
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เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
   (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ
ประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะ        
นั้นอยู่เสมอ 
   (2) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ 12 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ        
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

   ข้อ 13 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย       
สถานจ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

   ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย         
เป็นสัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ                 

 หมวด 2 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติ        
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   ข้อ 16 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้ 
   (1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิ ง ตามกฎหมายว่าด้วย      
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย
หกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับ   
ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
   (2) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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หมวด 3 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

   ข้อ 17 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
จะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ       
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด 4 
ใบอนุญาต 

 
  ข้อ 18 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

  ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็น
การค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

      (๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
       (๔) อ่ืน ๆ ตามที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงประกาศก าหนด    

   ข้อ 20  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
    (1) ต้องดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ใน หมวด 2 หมวด 3 หรือ
หมวด 4 ให้อยู่ในสภาวะอันดีอยู่เสมอ และท าความสะอาด กวาดล้างสถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน 
    (2) ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ ภายในเขตสถานที่ และตามก าหนด วัน เวลา ที่ได้รับ
อนุญาต 
    (3) ต้องดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อย 
                            (4) ต้องดูแลรักษาสถานที่อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืน ๆ 
    (5) ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ เพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
    (6) ต้องปฏิบัติการทุกอย่าง เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามค าแนะน า ของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
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    (7) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้
ได้รับการแต่งตั ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ ่น เข้าตรวจสถานที่/สถานประกอบการ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้น ได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลา       
ท าการ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
    (8) อ่ืน ๆ ตามที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประกาศก าหนด  
   ส าหรับกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามความในวรรค
หนึ ่งแล้วต้องปฏิบัต ิตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื ่อง แนวทางการควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2553 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 และที่เกี่ยวข้องด้วย  

  ข้อ 21 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ถือว่า
สละสิทธิ์   

  ข้อ 22 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์            
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ในคราวเดียวกันและ      
ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง         
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามทีข่ยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 23 ใบอนุญาต ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 19 และข้อ 20 ด้วย 

  ข้อ 24 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้    
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไป 
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  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน    
เกิ น กว่ าสองครั้ ง  ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ องถิ่ น มี อ าน าจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ นหยุ ดการด า เนิ นกิ จการไว้จนกว่ า                       
จะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

  ข้อ 25 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  ข้อ 26 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

  ข้อ 27 ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
            การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์     
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ 28 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                 
พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน   

                    ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอกี                                     
   (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535          
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข                 
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข ที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้ใบรับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

  ข้อ 30 ค าสั่ งพักใช้ ใบอนุญาตและค าสั่ งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนั งสือแจ้ง            
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน     
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ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่ งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งนั้นไปถึงหรือ            
วันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 31 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

 
หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 

  ข้อ 32 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
  ข้อ 33 ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
     ข้อ ๓4 บรรดาใบอนุญาต เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายแต่สุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้              

เทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น  
 
 

     ประกาศ  ณ วันที่  17  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 

                         (นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

  เห็นชอบ 

  
             (นายสราวุฒิ  วรพงษ์) 
              นายอ าเภอเชียงดาว 
                15 มิ.ย.2559 
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ค่าธรรมเนียม
ฉบบัละ
(บาท/ป)ี

1 การประกอบกิจการทีเ่ก่ียวกับสัตวเ์ลีย้ง
1.1 การเพาะพนัธุ์  และการอนุบาลสัตวท์ุกชนิด 200
1.2 การเล้ียงสัตว์
1.2.1 การเล้ียงม้า โค กระบือ แพะ แกะ
              ก.จ านวน 10 - 20 ตัว 100
              ข.จ านวน 21 - 40 ตัว 200
              ค.จ านวน 41 ตัวขึ้นไป 300
 1.2.2 การเล้ียงสุกร
              ก.จ านวน 10 - 20 ตัว 100
              ข.จ านวน 21 - 40 ตัว 200
              ค.จ านวน 41 ตัวขึ้นไป 300
1.2.3 การเล้ียง หา่น เป็ด ไก ่นก
              ก.จ านวน 50 - 200 ตัว 50
              ข.จ านวน 201 - 400 ตัว 100
              ค.จ านวน 401 ตัวขึ้นไป 200
1.2.4 การเล้ียงสุนัข แมว
              ก.จ านวน 10-20 ตัว 50
              ข.จ านวน 21 ตัวขึ้นไป 100
1.2.5 การเพาะพนัธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตวน์อกจากขอ้ 1.1 200
1.2.6 สัตวอ์ื่นๆ หรือแมลง 100
1.3 การเล้ียงสัตวเ์พือ่รีดเอานม
              ก.ไม่เกนิ 10 ตัว 50
              ข.จ านวน 11 - 30 ตัว 100
              ค.จ านวน 31 ตัวขึ้นไป 200

2 กิจการทีเ่ก่ียวกับสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์
2.1 การฆา่ หรือช าแหละสัตว ์ยกเวน้ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
              ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 200
              ข.โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ์ขนสัตว์ 100
2.3 การสะสมเขา  กระดูกหรือชิ้นส่วนสัตวม์ีย่งัมิได้แปรรูป 100
2.4 การเค่ียวหนัง เอน็ หรือไขสัตว์
              - วนัละ ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม 50
              - วนัละ ต้ังแต่ 21-50 กโิลกรัม 100
              - วนัละ ต้ังแต่ 51 กโิลกรัมขึ้นไป 150
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1.4 การประกอบกจิการเล้ียง รวบรวมสัตวห์รือธรุกจิอื่นใดอนัมีลักษณะท านองเดียวกนัเพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ชมหรือ
เพือ่ประโยชน์ของกจิการนัน้ ทัง้นีจ้ะมีการเรียกเกบ็ค่าดูหรือค่าบริการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่กต็าม

200

รายการล าดบั

2.5 การผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์อื่นๆจากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว ์หรือส่วนอื่นๆของ
สัตว ์ด้วยการต้ม นึง่ ตากเผาหรือกรรมวธิใีดๆซ่ึงมิใช่เพือ่เป็นอาหาร
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        2.5.1 โดย ใช้เคร่ืองจกัร
              ก.ไม่เกนิ 20 แรงม้า                        200
              ข.ต้ังแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป 300
        2.5.2 ไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
2.6  การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจ ุสะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตวห์รือพชืหรือส่วนหนึง่ส่วนใดของสัตวห์รือพชื
เพือ่เป็นอาหารสัตวห์รือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
        2.6.1 สถานประกอบการทีม่ีพืน้ทีไ่ม่เกนิ 100 ตารางเมตร 100
        2.6.2 สถานประกอบการทีม่ีพืน้ทีต้ั่งแต่ 101-200 ตารางเมตร 200
        2.6.3 สถานประกอบการทีม่ีพืน้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 300
2.7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง 100
กิจการทีเ่ก่ียวกับอาหาร เครื่องดืม่ น้ าดืม่ ยกเวน้ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร การเรข่าย การขายในตลาด
และการผลิตเพ่ือบรโิภคในครวัเรอืน
3.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุน้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว หรือชอสปรุงรสชนิดต่างๆ 200
3.2 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุอาหารหมักดองจากสัตว ์ได้แก ่ปลาร้า ปลาเจา่ กุ้งเจา่ ปลาส้ม ปลาจอ่ม แหนม
 หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภณัฑ์อื่นๆทีค่ล้ายคลึง

              ก.การผลิต   200
              ข.การสะสมหรือแบ่งบรรจุ 100
3.3 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุอาหารหมักดอง แช่อิ่มจากผัก ผลไม้หรือพชือยา่งอื่น
              ก.การผลิต 200
              ข.การสะสมหรือแบ่งบรรจุ 100
3.4 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจอุาหารจากพชืหรือสัตวโ์ดยการตาก บด นึง่ ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ 
รมควนั ปิง้ยา่ง เผา หรือวธิอีื่นใด 200
3.5 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจลูุกชิ้น
              ก. การผลิต 200
              ข. การสะสมหรือแบ่งบรรจุ 100
3.6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุเส้นหมี ่ขนมจนี กว๋ยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าฮู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนือ้สัตวเ์ทียม หรือ
ผลิตภณัฑ์อื่นทีค่ล้ายคลึง
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร
              - ไม่เกนิ 20 แรงม้า 200
              - 21 แรงม้าขึ้นไป 300
        ข.ไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
3.7 การผลิตบะหมี ่มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตาหรือผลิตภณัฑ์อื่นๆทีค่ล้ายคลึง
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร
               - ไม่เกนิ 20 แรงม้า 200
               - 21 แรงม้าขึ้นไป 300
        ข.ไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
3.8 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแหง้ จนัอบั ขนมเปีย๊ะ ขนมอบอื่นๆ
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 200

3
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        ข.ไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
3.9 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุน้ านม หรือผลิตภณัฑ์จากน้ านมสัตว์
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร
               - ไม่เกนิ 20 แรงม้า 200
               - 21 แรงม้าขึ้นไป 300
        ข.ไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
3.10 การผลิต สะสม แบ่งบรรจ ุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภณัฑ์เนย ผลิตภณัฑ์เนยเทียม และผลิตภณัฑ์เนยผสม
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร
              - ไม่เกนิ 20 แรงม้า 200
              - 21 แรงม้าขึ้นไป 300
        ข.ไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
3.11 การผลิตไอศครีม 200
3.12 การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจกุาแฟ
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 200
        ข.โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
3.13 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุใบชาแหง้ ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอื่นๆ
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 200
        ข.โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
3.14 การผลิต สะสม แบ่งบรรจเุอททิลแอลกอฮอล์สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู ขา้วหมาก น้ าตาลเมา
        ก.การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจเุอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 300
        ข.การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจนุ้ าส้มสายชู ขา้วหมาก น้ าตาลเมา 100
3.15 การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมัติ
        ก.การผลิตน้ ากล่ัน 200
        ข.การผลิตน้ าบริโภค 200
        ค.น้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมัติ โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร(ตู้ละ) 100
        ง.น้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมัติ ใช้เคร่ืองจกัรไม่เกนิ 5 แรงม้า (ตู้ละ) 150
        จ.น้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมัติ โดยใช้เคร่ืองจกัรเกนิ 5 แรงม้า(ตู้ละ) 200
3.16 การผลิต สะสม แบ่งบรรจ ุหรือขนส่งน้ าแขง็ 200
3.17 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจ ุน้ าอดัลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพชืผัก ผลไม้ เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ
บรรจกุระป๋องขวดหรือภาชนะอื่นใด
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 200
        ข.โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
3.18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจอุาหารกระป๋องขวด หรือภาชนะอื่นใด
        ก.ใช้เคร่ืองจกัรไม่เกนิ 5 แรงม้า 200
        ข.ใช้เคร่ืองจกัรเกนิ 5 แรงม้าขึ้นไป 100
3.19 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจ ุผงชูรสหรือสารปรุงแต่งอาหาร 200
3.20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุน้ าตาล น้ าตาลเชื่อม
        ก.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 100 ตารางเมตร 100
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        ข.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 200
3.21 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจแุบะแซ 200
3.22 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตวน์้ าทีไ่ม่ใช่เป็นส่วนหนึง่ของกจิการหอ้งเยน็
        ก.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 100 ตารางเมตร 100
        ข.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป 200
3.23 การประกอบกจิการหอ้งเยน็แช่แขง็อาหาร 200
3.24 การเกบ็ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจกัรทีม่ีก าลังต้ังแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป 500

4 กิจการทีเ่ก่ียวกับยา เวชภณัฑ์อุปกรณก์ารแพทย ์เครื่องส าอาง ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด
4.1 การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจยุา
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 5-10 แรงม้า 300
        ข.โดยใช้เคร่ืองจกัร 11 แรงม้าขึ้นไป 500
4.2 การผลิต บรรจยุาสีฟนั แซมพ ูผ้าเยน็ กระดาษเยน็ เคร่ืองส าอางรวมทัง้สบูท่ีใ่ช้กบัร่างกาย 300
4.3 การผลิต บรรจสุ าลี ผลิตภณัฑ์จากส าลี 200
4.4 การผลิตผ้าพนัแผล ผ้าปิดแผลผ้าอนามัย ผ้าออ้มส าเร็จรูป 300
4.5 การผลิตสบู ่ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด 300

5 กิจการทีเ่ก่ียวกับการเกษตร
5.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจนุ้ ามันจากพชื 200
5.2 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 300
5.3 การผลิต หรือแบ่งบรรจแุป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพชืหรือแป้งอื่นๆในท านองเดียวกนั 200
5.4 การสีขา้ว นวดขา้วด้วยเคร่ืองจกัรหรือแบ่งบรรจขุา้วด้วยวธิใีดๆกต็าม
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัรไม่เกนิ 25 แรงม้า 200
        ข.โดยใช้เคร่ืองจกัรเกนิ 25 แรงม้าขึ้นไป 300
5.5 การผลิตยาสูบ
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 300
        ข.โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 200
5.6 การขดั กระเทาะ หรือบดเมล็ดพชื 
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัรไม่เกนิ 20 แรงม้า 200
        ข.โดยใช้เคร่ืองจกัรต้ังแต่ 21 แรงม้าขึ้นไป 300
5.7 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจปุุย๋หรือวสัดุทีน่ าไปผลิตปุย๋
        ก.การผลิต    
              - ปุย๋ต้ังแต่ 3 ตัน แต่ไม่เกนิ 10 ตัน (1,000 ก.ก.) 200
              - ปุย๋ต้ังแต่ 11 ตัน ขึ้นไป 300
        ข.การสะสมหรือแบ่งบรรจุ
              - พืน้ทีไ่ม่เกนิ 100 ตารางเมตร 150
              - พืน้ทีต้ั่งแต่ 101-200 ตารางเมตร 200
              - พืน้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 250
5.8 การผลิตเส้นใยจากพชื 200
5.9 การตาก สะสม ขนถา่ยผลิตผลของมันส าปะหลัง ขา้วเปลือก ออ้ย ขา้วโพด 200
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6 กิจการทีเ่ก่ียวกับโลหะหรอืแร่
6.1 การผลิตภาชนะ เคร่ืองประดับ เคร่ืองมือ อปุกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่างๆด้วยโลหะหรือแร่
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 500
        ข.โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 300
6.2 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อ โลหะทุกชนิดยกเวน้กจิการทีไ่ด้รับอนุญาตในขอ้ 6.1 300
6.3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออดัโลหะด้วยเคร่ืองจกัรหรือกา๊ซหรือไฟฟา้ ยกเวน้กจิการทีไ่ด้รับ
อนุญาตในขอ้6.1

200

6.4 การเคลือบ ซุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกลิ หรือโลหะอื่นใด ยกเวน้กจิการทีไ่ด้รับอนุญาตใน 200

ขอ้ 6.1
6.5 การขดั ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจกัรหรือสารเคมี ยกเวน้กจิการทีไ่ด้รับอนุญาตใน 6.1
        ก.สถานประกอบการทีม่ีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 200
        ข.สถานประกอบการทีม่ีเนือ้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 300
6.6 การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 1,000

7 กิจการทีเ่ก่ียวกับยานยนต ์เครื่องจักรหรอืเครื่องกล

7.1 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พน่สี หรือพน่สารกนัสนิมยานยนต์
         - พืน้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป 300

        - พืน้ที ่ต่ ากวา่  200 ตารางเมตร 200
7.2 การผลิตยานยนต์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล 500
7.3 การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล ระบบไฟฟา้ ระบบปรับอากาศหรืออปุกรณ์ทีเ่ป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล
        ก. จกัรยานยนต์ 100
        ข. รถยนต์ 200
        ค. อื่นๆ 200
7.4 การประกอบธรุกจิเกี่ยวกบัยานยนต์ เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไวบ้ริการหรือจ าหน่ายและในการประกอบ
ธรุกจินัน้มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล ดังกล่าวด้วย

300

7.5 การล้าง ขดัสี เคลือบสี หรืออดัฉดียานยนต์ 200
7.6 การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม  หรืออดัแบตเตอร่ี 100
7.7 การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์หรือต้ังศูนยถ์ว่งล้อ
            ก. พืน้ที ่ต้ังแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป 200
            ข. พืน้ทีต่่ ากวา่ 200 ตารางเมตร 100
7.8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออดัผ้าเบรค ผ้าคลัช 200
7.9 การสะสม การซ่อมเคร่ืองกล เคร่ืองจกัรเกา่หรืออปุกรณ์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจกัร 200
หรือเคร่ืองกลเกา่

8 กิจการทีเ่ก่ียวกับไมห้รอืกระดาษ
8.1 การผลิตไม้ขดีไฟ 500
8.2 การเล่ือย ซอย ขดั ไส เจาะ ขดุร่อง ท าค้ิวหรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจกัร
        ก.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 200
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        ข.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 300
8.3 การผลิต พน่ ทาสารเคลือบเงาหรือสี แต่งส าเร็จส่ิงของเคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์จากไม้ หวาย ชานออ้ย
        ก.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต่่ ากวา่ 100 ตารางเมตร 100
        ข.สถานประกอบการมีเนือ้ที ่ ระหวา่ง 101 - 200 ตารางเมตร 200
        ข.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 300
8.4 การอบไม้ 200
8.5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจธุปู 200
8.6 การผลิตส่ิงของ เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขยีนหรือผลิตภณัฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
        ก.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 100
        ข.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 200

8.7 การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ

        ก.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 100

        ข.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 200
8.8 การเผาถา่นหรือสะสมถา่น

        ก.ต้ังแต่ 10 กระสอบ ถงึ 20 กระสอบ 50
        ข.ต้ังแต่ 21 กระสอบ ถงึ 40 กระสอบ 100
        ค.ต้ังแต่ 41 กระสอบขึ้นไป 150

9 กิจการทีเ่ก่ียวกับการบรกิาร
9.1 กจิการสปาเพือ่สุขภาพ เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล
        ก.กจิการสปาเพือ่สุขภาพ 1,000
        ข.กจิการนวดเพือ่เสริมสวย 500
9.2 การประกอบกจิการ อาบ อบ นวด เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการทีไ่ด้รับใบอนุญาตในขอ้9 (9.1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล

1,000

9.3 การประกอบกจิการนวดเพือ่สุขภาพ เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการทีไ่ด้รับใบอนุญาตในขอ้ 9 (9.1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล

        1.ไม่เกนิ 10 เตียง 100
        2.ต้ังแต่ 11-30 เตียง 200
        3.ต้ังแต่ 31-50 เตียง 300
        4.ต้ังแต่ 51 เตียงขึ้นไป 400
9.4 การประกอบกจิการสถานทีอ่าบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน          
   ขอ้ 9 (9.1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล

        ก.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 300

        ข.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 500
9.5 การประกอบกจิการโรงแรม สถานทีพ่กัทีม่ิใช่โรงแรมทีจ่ดัไวเ้พือ่ใหบ้ริการพกัชั่วคราวส าหรับคนเดินทาง
หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกจิการอื่นในท านองเดียวกนั
        ก.จ านวนไม่เกนิ 20 หอ้ง 300
        ข.ต้ังแต่ 21-70 หอ้ง 500
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        ค.ต้ังแต่ 71 หอ้งขึ้นไป 1,000
9.6 การประกอบกจิการหอพกัอาคารชุดใหเ้ช่า หอ้งเช่า หรือหอ้งแบ่งเช่าหรือกจิการอื่นในท านองเดียวกนั
        9.6.1. กรณีนับเป็นหอ้ง
              ก.ไม่เกนิ 10 หอ้ง 100
              ข.ต้ังแต่ 11-20 หอ้ง 200
              ค.ต้ังแต่ 21-30 หอ้ง 300
              ง.31 หอ้งขึ้นไป 500
        9.6.2. กรณีเป็นหลัง คิดหลังละตามพืน้ที ่ดังนี้
              ก.พืน้ทีไ่ม่เกนิ 100 ตารางเมตร 100
              ข.พืน้ทีต้ั่งแต่ 101-400 ตารางเมตร 200
              ค.พืน้ทีต้ั่งแต่ 401 ตารางเมตร ขึ้นไป 300
9.7 การประกอบกจิการโรงมหรสพ 1,000
9.8 การจดัใหม้ีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ
ในท านองเดียวกนั
        ก.พืน้ทีต่่ ากวา่ 100 ตารางเมตร 200
        ข.พืน้ที ่ต้ังแต่ 101 - 200 ตารางเมตร 300
        ค.พืน้ที ่ต้ังแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป 500
9.9 การประกอบกจิการสระวา่ยน้ าหรือกจิการอื่นๆในท านองเดียวกนั เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการทีไ่ด้รับอนุญาต
ในขอ้ 9 (9.1)
9.10 การประกอบกจิการเล่นสเกต็หรือโรลเลอร์เบลดหรือการเล่นอื่นๆในท านองเดียวกนั
         ก.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 300
         ข.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 500
9.11 การประกอบกจิการเสริมสวยหรือแต่งผม เวน้แต่กจิการทีอ่ยู่ในบังคับตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบ
กจิการวชิาชีพเวชกรรม

100

9.12 การประกอบกจิการสถานทีอ่อกก าลังกาย 500
9.13 การประกอบกจิการใหบ้ริการควบคุมน้ าหนัก 500
9.14 การประกอบกจิการสวนสนุก  โบวล่ิ์ง ตู้เกม
        ก.กจิการสวนสนุก 1,000
        ข.กจิการตู้เกม หรือเคร่ืองเล่นเกมส์ (เคร่ืองละ) 200
        ค.กจิการโบวล่ิ์ง 1,000
9.15 การประกอบกจิการใหบ้ริการคอมพวิเตอร์

        ก.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 100
        ข.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 200
9.16 การประกอบกจิการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 2,000
9.17 การประกอบกจิการหอ้งปฏบิัติการทางการแพทย ์การสาธารณสุข วทิยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 1,000
9.18 การสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึง่ส่วนใดของร่างกาย
        ก.การสักผิวหนัง 400
        ข.การเจาะห ูหรือเจาะอวยัวะอื่นๆ 200

300
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9.19 การประกอบกจิการใหบ้ริการเล้ียงและดูแลเด็กทีบ่้านของผู้รับบริการ 200
9.20 การประกอบกจิการใหบ้ริการดูแลผู้สูงอายทุีบ่้านของผู้รับบริการ 200
9.21 การประกอบกจิการใหบ้ริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวช์ั่วคราว

        ก.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 300
        ข.สถานประกอบการมีเนือ้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 500

10 กิจการทีเ่ก่ียวกับสิง่ทอ
10.1 การปัน่ด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเคร่ืองจกัรหรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
        ก.โดยใช้กี่กระตุก ต้ังแต่ 5 กี่ ขึ้นไป 100
        ข.โดยใช้เคร่ืองจกัร 300
10.2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุน่ หรือใยสังเคราะห์ 200
10.3 การปัน่ฝ้าย นุน่ ใยสังเคราะหด้์วยเคร่ืองจกัร 300
10.4 การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเคร่ืองจกัร 300
10.5 การเยบ็ผ้า ปักผ้า หรือส่ิงทออื่นด้วยเคร่ืองจกัร
        ก.จ านวน 5-10 เคร่ือง 100
        ข.จ านวน 11-20 เคร่ือง 300
        ค.จ านวน 21 เคร่ืองขึ้นไป 500
10.6 การพมิพผ้์าและส่ิงทออื่นๆ
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 200

        ข.โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
10.7 การซัก  อบ รีด หรืออดักลีบผ้าด้วยเคร่ืองจกัร
        ก.พืน้ที ่ไม่เกนิ 200 ตารางเมตร 100
        ข.พืน้ที ่ต้ังแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป 300
10.8 การยอ้ม  ฟอก กดัสีผ้าหรือส่ิงทออื่นๆ
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 200
        ข.โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100

11 กิจการทีเ่ก่ียวกับหนิ ดนิ ทราย ซีเมนตห์รอืวตัถุทีค่ล้ายคลึง
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภณัฑ์ดินเผา
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 300
        ข.ไม่ใช้เคร่ืองจกัร 200
11.2 การระเบิด โม่ บด หรือยอ่ยหนิด้วยเคร่ืองจกัร 1,000
11.3 การผลิตส่ิงของ เคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์อื่นๆด้วยซีเมนต์หรือวตัถทุีค่ล้ายคลึง
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 300
        ข.ไม่ใช้เคร่ืองจกัร 200
11.4 การสะสม ผสมซีเมนต์ หนิ ทราย วสัดุกอ่สร้าง รวมทัง้การขดุ ตัก ดูด โม่ บด หรือยอ่ยด้วยเคร่ืองจกัร
      ยกเวน้กจิการทีไ่ด้รับใบอนุญาตในขอ้ 11.2
       ก.ปริมาณไม่เกนิ 5,000 กโิลกรัม 300
       ข.ปริมาณ  5,001 กโิลกรัม ขึ้นไป 500
11.5 การเจยีระไนเพชร พลอย หนิ กระจก หรือวตัถทุีค่ล้ายคลึง
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       ก. ไม่เกนิ 5 เคร่ือง 200
       ข. ต้ังแต่ 6-15 เคร่ือง 300
       ค. ต้ังแต่ 15 เคร่ือง ขึ้นไป 1,000
11.6 การเล่ือย ตัด หรือการประดิษฐ์หนิเป็นส่ิงของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ 300
11.7 การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหนิปูน 500
11.8 การผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ทีม่ีแร่ใยหนิเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 500
11.9 การผลิต ตัด บด กระจกหรือผลิตภณัฑ์แกว้ 500
11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 500
11.11 การผลิตใยแกว้หรือผลิตภณัฑ์จากใยแกว้ 500
11.12 การล้าง การขดัด้วยการพน่ทรายลงบนพืน้ผิวกระจก แกว้ หนิ หรือวสัดุอื่นใดยกเวน้กจิการทีไ่ด้รับใบอนุญาต
ในขอ้ 11.5

12 กิจการทีเ่ก่ียวกับปโิตรเลียม  ปโิตรเคม ีถ่านหนิ ถ่านโค้ก และ สารเคมตีา่งๆ
12.1 การผลิต สะสม บรรจ ุหรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือสารตัวท าละลาย 2,000
12.2 การผลิต สะสม บรรจ ุการขนส่งกา๊ซ
        ก.การผลิต การบรรจ ุการขนส่ง 1,000
        ข.การสะสม
              - สะสมไม่เกนิ  500  ลิตร 100
              - สะสมต้ังแต่  501  ลิตร  แต่ไม่เกนิ  2,000  ลิตร 300
              - สะสมต้ังแต่  2,001  ลิตร 500
12.3 การผลิต  สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม
        ก.คลังน้ ามัน 3,000
        ข.สถานีบริการน้ ามัน (ปัม๊หวัจา่ย)
           - ไม่เกนิ 2 หวัจา่ย 300
           - ต้ังแต่ 3 หวัจา่ยขึ้นไป (เพิม่หวัจา่ยละ 100 บาท) 100
        ค.ร้านค้า (ปัม๊หลอดแกว้แบบมือหมุน) หลอดละ 100
        ง.ตู้น้ ามันหยอดเหรียญอตัโนมัติ ตู้ละ 200
        จ.การขนส่ง 1,000
12.4 การผลิต สะสม หรือขนส่งถา่นหนิ หรือถา่นโค้ก
        ก.การผลิต การสะสม
              1.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 500
              2.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 1,000
        ข.การขนส่ง 1,000
12.5 การพน่สี ยกเวน้กจิการทีไ่ด้รับใบอนุญาตในขอ้ 7.1 200
12.6 การผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวตัถทุีค่ล้ายคลึง
        1.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 500
        2.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 1,000
12.7 การโม่  สะสม หรือบดชัน
        1. โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000

1,000
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         2.โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500
12.8 การผลิตสี หรือน้ ามันผสมสี 500
12.9 การผลิต ล้างฟล์ิมรูปถา่ย หรือฟล์ิมภาพยนต์
        1.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 200
        2.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 300
12.10 การเคลือบ ชุบวตัถดุ้วยพลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวตัถทุีค่ล้ายคลึง 300
12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลด์หรือวตัถทุีค่ล้ายคลึง
        1.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 500
        2.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 300
12.12 การผลิต หรือบรรจสุารเคมีดับเพลิง 500
12.13 การผลิตน้ าแขง็แหง้ 500
12.14 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอนัเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 500
        -ขายเฉพาะในเทศกาล 200
12.15 การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 500
12.16 การผลิต สะสม บรรจ ุขนส่ง สารก าจดัศัตรูพชืหรือพาหะน าโรค
        ก. ไม่เกนิ 2,000 ลิตร 200
        ข. ต้ังแต่ 2,001 ลิตร ขึ้นไป 300
12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจกุาว
        1.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 200
        2.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 300

13 กิจการอ่ืนๆ
13.1 การพมิพห์นังสือหรือส่ิงพมิพอ์ื่นทีม่ีลักษณะเดียวกนัด้วยเคร่ืองจกัร
        1.เคร่ืองจกัรทีม่ีก าลังไม่เกนิ 1 แรงม้า 200
        2.เคร่ืองจกัรทีม่ีก าลังเกนิกวา่ 1 แรงม้า แต่ไม่เกนิ 5 แรงม้า 300
        3.เคร่ืองจกัรทีม่ีก าลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 500
13.2 การผลิต ซ่อมเคร่ืองอเีลคโทรนิคส์ เคร่ืองไฟฟา้ อปุกรณ์อเีลคโทรนิคส์ หรืออปุกรณ์ไฟฟา้
        1.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 100 ตารางเมตร 100
        2.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 101-200 ตารางเมตร 200
        3.สถานประกอบการมีเนือ้ที ่ต้ังแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 300
13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไขหรือวตัถทุีค่ล้ายคลึง 200
13.4 การพมิพแ์บบ พมิพเ์ขยีว หรือการถา่ยเอกสาร
        1.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 50 ตารางเมตร 100
        2.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 51-200 ตารางเมตร 150
        3.สถานประกอบการมีเนือ้ที ่เกนิ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 300
13.5 การสะสมวตัถหุรือส่ิงของทีช่ ารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
        1.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 300
        2.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 500
13.6 การประกอบกจิการโกดังสินค้า
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        ก.สถานประกอบการมีเนือ้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 300
        ข.สถานประกอบการมีเนือ้ทีต้ั่งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป 500
13.7 การล้างขวดภาชนะหรือบรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้แล้วเพือ่น าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่
        ก.โดยใช้เคร่ืองจกัร 200
        ข.โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 100
13.8 การพมิพ ์เขยีน พน่สี หรือวธิอีื่นใดลงบนวตัถทุีม่ิใช่ส่ิงทอ 200
13.9 การประกอบกจิการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 500
13.10 การบรรจหุบีหอ่สินค้าโดยใช้เคร่ืองจกัร 500
13.11 การใหบ้ริการควบคุมป้องกนัและก าจดัแมลงหรือสัตวพ์าหะน าโรค 200
13.12 การผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์จากยาง 200
13.13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 500
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