เทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขงิ
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2560

-๒บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
--------------------------------------

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุผล
เพื่ อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ การเพิ่มมาตรการในการควบคุม กากับ ดูแล และการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทา
ได้ โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้

-๓เทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
.....................................................
โดยที่ เป็ น การสมควรตราเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งไร่ ขิ ง ว่ า ด้ ว ยกิ จ การที่ เป็ น อั น ตราย
ต่อสุขภาพ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไ ขเพิ่ มเติม อัน เป็น บทบั ญ ญั ติบ างประการที่จากั ด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้สามารถกระทาการได้ เทศบาลเมืองไร่ขิงโดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงและผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบั ญ ญั ติ นี้เรียกว่า “เทศบั ญ ญั ติ เทศบาลเมือ งไร่ขิง เรื่อง กิ จการที่ เป็ นอั นตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิด เผย
ณ สานักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นเวลาเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก เทศบั ญ ญั ติ เทศบาลเมื อ งไร่ ขิ ง เรื่อ ง การควบคุ ม กิ จ การที่ เป็ น อั น ตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วที่เกี่ยวข้อง
กับเทศบัญญัตินี้ หรือขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ อ อกตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ดาเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิ ษ ทางเสี ย ง” หมายความว่ า สภาวะของเสี ยงอัน เกิ ด จากการประกอบกิ จการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ความสั่ นสะเทื อน” หมายความว่า สภาวะของความสั่ น สะเทื อ นอั น เกิ ด จากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ ทาให้มีผ ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่ อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

-๔“มลพิ ษ ทางน้ า” หมายความว่ า สภาวะของน้ าทิ้ ง อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลสร้างสุขภาพ โดย
บริ ก ารหลั ก ที่ จั ด ไว้ ป ระกอบด้ ว ยการนวดเพื่ อ สุ ข ภาพและการใช้ น้ าเพื่ อ สุ ข ภาพ โดยอาจมี บ ริ ก ารเสริ ม
ประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบาบัดและการควบคุมอาหาร โยคะ
และการทาสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณ ฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือ กอื่นๆหรือไม่ ก็ไ ด้
โดยทั้งนี้ บริการที่จัดไว้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทาง
การแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการ
ที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน ๖ ปีที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่า
การประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
“การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการที่
ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการ
ประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
“การค้า” หมายความว่ า การประกอบธุรกิ จ การพาณิ ชย์ การอุ ต สาหกรรม การเกษตร
การผลิต หรือการให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่มีกระบวนการผลิต หรือกรรมวิธี
การผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้า ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี
ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
“เจ้าพนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้าพนัก งานซึ่ง ได้รับ การแต่ งตั้ ง จากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ 6 ให้ กิ จ การประเภทต่ า งๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น กิ จ การที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ภายในเขต
เทศบาลเมืองไร่ขิง
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัต ว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมี ลัก ษณะทานอง
เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้นทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายใน
ตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๓) การสะสมเขา กระดูกหรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป

-๕(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๖) การผลิตโม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่ง บรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุง สาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๒) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ อาหารหมั ก ดอง จากสั ต ว์ ได้ แ ก่ ปลาร้ า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม
ตุน๋ เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม

-๖(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๔. กิ จ การที่ เกี่ ย วกั บ ยา เวชภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ เครื่ อ งส้ า อาง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ า
ความสะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้
กับร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณ ฑ์ทาความสะอาด
ต่าง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือแป้งอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิต ภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุ ปกรณ์ หรือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ด้ วย
โลหะหรือแร่
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญ าต
ใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัดล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑)
(๖) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์

-๗(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่ อ ม การปรั บ แต่ ง เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งกล ระบบไฟฟ้ า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือ
จาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จ สิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ า อบไอน้ า อบสมุ น ไพร เว้ น แต่ เป็ น การ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิ จการโรงแรม สถานที่ พั ก ที่ มิ ใช่ โรงแรมที่ จัด ไว้ เพื่ อ ให้ บ ริก าร
พักชั่วคราวสาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจ การหอพั ก อาคารชุ ดให้เช่า ห้ องเช่ า หรือห้ องแบ่ ง เช่ า หรื อ
กิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)

-๘(๑๐) การประกอบกิ จ การการเล่ น สเกต หรื อ โรลเลอร์ เบลด หรื อ การเล่ น อื่ น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิ จการเสริม สวย หรือ แต่ง ผม เว้น แต่ กิ จการที่ อ ยู่ ในบั ง คั บ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจ การให้ บ ริก ารสปา อาบน้ า ตั ด ขน รับ เลี้ ยงหรือ รั บ ฝากสั ต ว์
ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย 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
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตักดูด โม่ บด
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(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 บดกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (๕)

-๙๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7 (๑)
(๖) การผลิ ต สิ่ง ของเครื่อ งใช้ ห รือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ว ยยางเที ย ม พลาสติก เซลลู ลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ 7 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

-๑๐หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่
เจ้าพนักงานท้อ งถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด โดยคานึง ถึง ลักษณะและ
ประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนหรือก่อเหตุราคาญด้วย
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้ อ งมี ห้ องน้ าและห้ อ งส้ วมตามแบบและจานวนที่ ก าหนดในกฎหมายว่า ด้ว ยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจาทุกวัน
ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่น
ใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจาเป็นและเหมาะสม
กั บ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ต ถุ อั น ตรายและขนาดของการประกอบกิ จ การตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ย
วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑1 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท
มูลฝอย รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารก าจั ด เอง ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และ
ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑2 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑3 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับการประกอบอาหาร
การปรุ ง อาหาร การสะสมอาหารส าหรั บ คนงาน ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น ก ารให้ ถู ก ต้ อ งตามเทศบั ญ ญั ติ
เทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑4 สถานประกอบกิ จการต้อ งจัด วางสิ่ง ของให้เป็น ระเบี ยบเรีย บร้อย ปลอดภั ยเป็ น
สัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

-๑๑หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ ๑5 สถานประกอบกิจการต้ องมี มาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิ บัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑6 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบั นทึกการบารุง รักษาเครื่องดับเพลิง อย่างน้อยหกเดือน
ต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่ มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภั ยสาหรับเก็บ รักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้ เกิดมลพิษ ทางเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะต้องดาเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
คนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการ
ตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกาหนดให้เป็น กิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของสาธารณชนเพิ่ ม เติ ม จากที่ ก าหน ดไว้ โดยทั่ ว ไปใน
เทศบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
เท่านั้น
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญ ญั ติกาหนดให้เป็นกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

-๑๒(๑) สาเนาบั ตรประจาตัวประชาชน ข้าราชการ หรือ พนัก งานรัฐวิสาหกิจของผู้ข อรับ
ใบอนุญาต พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการหรือ
หนังสือรับรองอาคาร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรณีเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงาน
(๕) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๖) หนังสือมอบอานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่ ได้มายื่นดาเนินการขอรับใบอนุญ าต
ด้วยตนเอง พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้รับมอบอานาจ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๗) สาเนาเอกสาร หรือหลักฐานตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(๘) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่ม เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
(๙) อื่นๆ ตามที่เทศบาลเมืองไร่ขิงประกาศกาหนด
ข้อ 2๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ใน หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4
(๒) ดูแลสถานประกอบการให้อยู่ในสภาวะอันดีอยู่เสมอ และทาความสะอาด กวาดล้าง
สถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน
(๓) ต้องประกอบกิจการนั้นๆ ภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
(๔) ต้องดูแล บารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้
สะอาดเรียบร้อยและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๕) ต้องดูแลรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนาโรค
เช่น แมลงวัน ยุง หรือสัตว์นาโรคอื่นๆ
(๖) อุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกัน บาบัดหรือกาจัดมลพิษ ที่เกิดจากการประกอบกิจการ
จะต้องเปิดใช้และบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
(๗) กรณีประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือเครื่องดื่ม ต้องใช้กรรมวิธีในการผลิต
บรรจุ เก็บ ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และรักษาความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ น้าใช้ และของใช้ต่างๆ รวมทั้ง
ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี
(๘) ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดแสง เสียง เขม่า ควัน กลิ่น ไอ ฝุ่นละออง
รังสี ความร้อน ความสั่นสะเทือน หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๙) ถ้ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข หรื อ เพิ่ ม เติ ม สถานที่ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(๑๐) ต้องปฏิบัติการอื่นใด เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
เหตุเดือดร้อนราคาญต่อประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการหรือเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ในข้อบั ญ ญั ตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่

-๑๓จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เหตุ จ าเป็ น ที่ เจ้ าพนั ก งานท้ องถิ่น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรือ ยั ง ไม่ อ าจมี คาสั่ ง
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญ าตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญ าตจากเจ้าพนั กงานท้อ งถิ่ น หากไม่ มารับภายในก าหนดเวลาดัง กล่าวโดยไม่ มีเหตุอัน สมควรให้ถือ ว่า
สละสิทธิ์
ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุ ญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองไร่ขิงเท่านั้น
การขอต่อ อายุ ใบอนุ ญ าตจะต้ องยื่ นค าขอก่ อนใบอนุญ าตสิ้ นอายุ เมื่อ ได้ ยื่น คาขอต่ ออายุ
ใบอนุญ าตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญ ญัตินี้ พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่ ออายุใบอนุญ าตและการอนุญ าตให้ต่ออายุใบอนุญ าต ให้น า
ความในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การขอต่ ออายุใบอนุญ าต ให้ยื่นคาต่อตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญ ญัตินี้ โดย
ยื่นคาขอพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตเดิม
(๒) เอกสารและหลักฐาน ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๙ ได้แก่ ๑๙ (๑) ๑๙ (๖) ๑๙ (๘)
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่ม เพื่อประกอบการ
พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๒๖ ในกรณี ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญ าตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญ หาย ถูกทาลาย หรือ
ชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญ าตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญ าตสูญ หาย ให้ ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญ าตนาสาเนาบันทึ กการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรือ ชารุด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น คาขอรับ ใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

-๑๔ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญ าตตามเทศบัญ ญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญ ญั ติแ ห่งพระราชบั ญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ ออกตามพระราชบัญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้ อ ๒๘ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจออกค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ าผู้ รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค าพิ พ ากษาถึง ที่สุ ดว่าได้ กระท าความผิ ดตามพระราชบัญ ญั ติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบั ญ ญั ติ นี้ หรือ
เงื่อนไขที่ ร ะบุ ไว้ ในใบอนุ ญ าตในเรื่อ งที่ กาหนดไว้ เกี่ ยวกั บ การประกอบกิ จการตามที่ไ ด้ รับ ใบอนุ ญ าตตาม
เทศบั ญ ญั ติ นี้ และการไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งนั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ สุ ข ภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้ อ ๒๙ ค าสั่ ง พั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตและค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิ ดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานั กทาการงานของ
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญ าตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๓๐ ผู้ ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตส าหรั บ การประกอบกิ จ การที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้ง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรา ๔๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ
เทศบาลเมืองไร่ขิง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๓๒ ให้นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญ ญัตินี้ และให้ มี
อานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๖
อัตราค่าธรรมเนียม และบทก้าหนดโทษ
ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญ ญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญ าตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญ าตสิ้น
อายุสาหรับกรณี ที่เป็น การขอต่ออายุใบอนุ ญ าตตลอดเวลาที่ยัง ดาเนิ นกิจการนั้ น ถ้ามิได้เสียค่ าธรรมเนี ยม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

-๑๕ในกรณี ที่ ผู้มี ห น้ าที่ ต้อ งเสีย ค่ าธรรมเนี ยมตามวรรคหนึ่ ง ค้ างชาระค่าธรรมเนี ยมติด ต่อ กั น
เกิ น กว่ า สองครั้ ง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การด าเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า จะได้ เสี ย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้ อ ๓ ๔ บรรดาค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ปรั บ ตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ ป็ น รายได้ ข อ ง
เทศบาลเมืองไร่ขิง
ข้ อ ๓๕ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งระวางโทษตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
บทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๖ ให้ส ถานประกอบกิจการ ที่ตั้ งขึ้ นก่ อนวัน ที่ เทศบัญ ญั ติ นี้มี ผลใช้ บัง คับ และได้ รับ
ใบอนุ ญ าตโดยถู ก ต้ อ ง ให้ ส ถานประกอบการนั้ น ยั ง สามารถประกอบกิ จ การต่ อ ไปได้ จนกว่ า ใบอนุ ญ าต
จะหมดอายุและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ...............พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)................................................
(นายจารัส ตั้งตระกูลธรรม)
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

เห็นชอบ
(ลงชื่อ) ................................................
(นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

-๑๖บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

ข้อ

ประเภทกิจการ

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
1.1 การเลี้ยงสัตว์บก
ก. ไม่เกิน ๒๐ ตัว
ข. มากกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
ค. มากกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
ง. มากกว่า ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ปีก
ก. ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
ข. มากกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
ค. มากกว่า ๕๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๓ การเลี้ยงสัตว์น้า/สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า
ก. ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
ข. มากกว่า ๑,๖๐๐ แต่ไม่เกิน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร
ค. มากกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๑.๔ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
ก. ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
ข. มากกว่า ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๑.๕ สัตว์อื่นๆ
ก. ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
ข. มากกว่า ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียก
เก็บค่าดู หรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
1.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.2 โดยใช้เครื่องจักร

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)

200
500
1,000
2,000
300
600
๒,๕00
500
1,500
3,000
500
1,000
500
1,000
3,000

1,000
2,000

-๑๗ข้อ
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(2)
(3)
(4)
(5)

การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากเปลือกกระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่
เพื่อเป็นอาหาร
5.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
5.2 โดยใช้เครื่องจักร
(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร
สัตว์
6.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
6.2 โดยใช้เครื่องจักร
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้าจิ้ม
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ

(2)

(3)
(4)
(5)

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)
2,000
2,000
1,000

500
3,000

1,000
2,000
1,500

1.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.2 โดยใช้เครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้ง
เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู
ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
2.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
2.2 โดยใช้เครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่าง
อื่น
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด

1,000
2,400

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น

1,500

1,000
2,400
1,500
500

-๑๘ข้อ
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(6)

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
6.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
6.2 โดยใช้เครื่องจักร น้อยกว่า 500 แรงม้า
6.3 โดยใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ 500 แรงม้าขึ้นไป
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
7.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
7.2 โดยใช้เครื่องจักร
การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
8.1 โดยใช้เครื่องจักร น้อยกว่า 5 แรงม้า
8.2 โดยใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 500 แรงม้า
8.3 โดยใช้เครื่องจักร มากกว่า 500 แรงม้าขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณ ฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
การผลิตไอศกรีม
11.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
11.2 โดยใช้เครื่องจักร
การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
12.1 การคั่วกาแฟเพื่อการขายปลีก
12.2 การคั่วกาแฟเพื่อการขายส่ง
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
13.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
13.2 โดยใช้เครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู ข้าว
หมาก น้าตาลเมา
14.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
14.2 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 10 แรงม้า
14.3 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึ้นไป
การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
1๕.1 น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ ลักษณะเป็นตู้ ตู้ละ
1๕.๒ น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ ลักษณะเป็นโรงเรือนผลิตน้า
1๕.๓ สถานประกอบกิจการผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มที่ไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย
โรงงาน

(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)
500
2,000
4,000
1,000
2,000
500
1,500
3,000
2,000
1,000

500
1,000
200
2,000
350
1,200

3,000
5,000
10,000
๒๐๐
500
๑,๐๐๐

-๑๙ข้อ
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1๕.๔ สถานประกอบกิจการผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มที่เข้าข่ายตามกฎหมาย
โรงงาน
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
16.1 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า
16.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึ้นไป
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
17.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
17.2 โดยใช้เครื่องจักร
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
18.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
18.2 โดยใช้เครื่องจักรน้อยกว่า 500 แรงม้า
18.3 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 500 แรงม้าขึ้นไป
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
20.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
20.2 โดยใช้เครื่องจักร
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
24.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 10 แรงม้า
24.2 โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึ้นไป
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์ท้าความ
สะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย
2.1 โดยใช้เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า
2.2 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
(3) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)
๒,๐๐๐
1,000
2,000

500
2,500
500
2,000
4,000
3,000
500
2,000
4,000
1,000
2,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000
4,000
2,000

-๒๐ข้อ

ประเภทกิจการ

การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่าง ๆ
5.1 โดยใช้แรงงานคน
5.2 โดยใช้เครื่องจักร
ก. น้อยกว่า 20 แรงม้า
ข. ตั้งแต่ 20 แรงม้าขึ้นไป
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือแป้งอื่น ๆ ใน
ทานองเดียวกัน
(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
4.1 โดยใช้เครื่องจักรมีกาลังน้อยกว่า 5 แรงม้า
4.2 โดยใช้เครื่องจักรมีกาลังตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า
4.3 โดยใช้เครื่องจักรมีกาลังมากกว่า 10 แรงม้าขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)

(5)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

การผลิตยาสูบ
5.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
5.2 โดยใช้เครื่องจักร
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
6.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
6.2 โดยใช้เครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
7.1 ผลิตปุ๋ย
ก. โดยใช้เครื่องจักรมีกาลังน้อยกว่า 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรมีกาลังตั้งแต่ 5 แรงม้า แรงม้าขึ้นไป
7.2 สะสมปุ๋ย/บรรจุ
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการมากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ประกอบการมากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตเส้นใยจากพืช
การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด

1,000
2,000
3,000
2,000
1,500
2,000

1,000
2,000
10,000
100
1,200
500
2,000

1,000
3,000
600
800
1,000
3,000
3,000

-๒๑ข้อ

ประเภทกิจการ

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ
หรือแร่
1.1 น้อยกว่า 50 แรงม้า
1.2 ตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ
6 (1)
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือ
ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ 6 (1)
3.1 น้อยกว่า 5 แรงม้า
3.2 ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ 6 (1)
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ
6 (1)
5.1 น้อยกว่า 5 แรงม้า
5.2 ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
(6) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๒.๑. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 50 ตารางเมตร
๒.๒. พื้นที่ประกอบการมากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
๒.๓. พื้นที่ประกอบการมากกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
3.1 รถจักรยานยนต์
3.2 รถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการหรือ
จาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(6) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)

2,000
4,000
5,000

1,500
3,000
2,000

500
1,000
5,000
2,000
500
๑,๐๐๐
1,500

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

-๒๒ข้อ

ประเภทกิจการ

การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
7.1 รถจักรยาน, รถจักรยานยนต์
7.2 รถยนต์, รถบรรทุก
7.3 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน
ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
2.1 น้อยกว่า 5 แรงม้า
2.2 ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ หวาย ชานอ้อย
3.1 น้อยกว่า 5 แรงม้า
3.2 ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
(4) การอบไม้
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
6.1 น้อยกว่า 5 แรงม้า
6.2 ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
(7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
8.1 น้าหนักตั้งแต่ 500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม
8.2 มากกว่า 2,00๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
1.1 โดยมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
1.2 โดยมีพื้นที่ประกอบการมากกว่า 200 ตารางเมตร
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน
ข้อ 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)

(7)

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

2,000
1,000
2,000

1,000
2,000
4,000
2,000
1,000
2,000
5,000
500
1,500
2,000
3,000
10,000
10,000
1,000

-๒๓ข้อ
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทกิจการ
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่
1,000
ได้รับใบอนุญาตในข้อ 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ชั่วคราว สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใน
ทานองเดียวกัน
5.1 มีห้องพักไม่เกิน 20 ห้อง
1,000
5.2 มีห้องพักมากกว่า 2๐ ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง
3,000
5.3 มีห้องพักมากกว่า 5๐ ห้องขึ้นไป
5,000
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ
อื่นในทานองเดียวกัน
6.1 มีห้องพักไม่เกิน 20 ห้อง
200
6.2 มีห้องพักมากกว่า 2๐ ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง
500
6.3 มีห้องพักมากกว่า 5๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๐0 ห้อง
1,000
6.4 มีห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป
2,000
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
7.1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
1,000
7.2 พื้นที่ประกอบการมากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป
2,000
การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
500
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ 9 (1)
การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
11.1 สถานที่เสริมสวยหรือแต่งผม เก้าอี้ละ
การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
14.1 สวนสนุก
14.2 โบว์ลิ่ง
14.3 ตู้เกม ตู้ละ

1,000
2,000

100
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

-๒๔ข้อ
(15)
(16)

ประเภทกิจการ

การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
16.1 สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
16.2 สนามกอล์ฟ
(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
1.1 การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ 5 กี่ แต่ไม่เกิน 10 กี่
1.2 การทอผ้าด้วยกี่กระตุก มากกว่า 1๐ กี่ขึ้นไป
1.3 การทอผ้าด้วยเครื่องจักร
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
2.1 ตั้งแต่ 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัม
2.2 มากกว่า 10๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม
2.3 มากกว่า 50๐ กิโลกรัมขึ้นไป
(3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(5) การเย็บ ปักฝ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
1.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.2 โดยใช้เครื่องจักร
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
500
500

200
500
2,400
500
1,000
1,500
3,000
2,000
1,000
3,000
500
5,000

400
3,000
10,000
3,000

-๒๕ข้อ

ประเภทกิจการ

การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ 11 (2)
4.1 น้าหนักน้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม
4.2 น้าหนักตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม
4.3 น้าหนักมากกว่า 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
5.1 จักรเจียระไนตั้งแต่ 1 ตัว แต่ไม่เกิน ๒ ตัว
5.2 จักรเจียระไนมากกว่า ๒ ตัว แต่ไม่เกิน ๔ ตัว
5.3 จักรเจียระไนมากกว่า ๔ ตัวขึ้นไป
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
6.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
6.2 โดยใช้เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า
6.3 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใดยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ 6 (5)
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาละลาย
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
2.1 การผลิต การบรรจุ
2.2 การสะสม
2.3 การขนส่ง
(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3.1 น้อยกว่า 100 ลิตร การขนส่ง
3.2 จานวนตั้งแต่ 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร
3.3 จานวนมากกว่า 1,000 ลิตรขึ้นไป
(4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7 (1)

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)

(4)

500
1,000
2,000
500
1,000
2,000
500
1,000
2,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
2,000
4,000
1,000
2,000
300
1,000
3,000
2,000
1,000

-๒๖ข้อ

ประเภทกิจการ

การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
6.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
6.2 โดยใช้เครื่องจักร
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน
7.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
7.2 โดยใช้เครื่องจักร
(8) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
9.1 ฟิล์มรูปถ่าย
9.2 ฟิล์มภาพยนตร์
(10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(13) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
(15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืช หรือพาหะนาโรค
16.1 การผลิต การขนส่ง
16.2 การสะสม การบรรจุ เนื้อทีไ่ ม่เกิน 30 ตารางเมตร
16.3 การสะสม การบรรจุ เนื้อทีม่ ากกว่า 3๐ แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
16.4 การสะสม การบรรจุ เนื้อทีม่ ากกว่า 10๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
17.1 การผลิต การบรรจุ
17.2 การสะสม
13. กิจการอื่น ๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อนื่ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
1.1 น้อยกว่า 5 แรงม้า
1.2 ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
2.1 การผลิต

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)

(6)

1,000
2,500
1,000
2,500
3,000
1,000
5,000
1,000
2,000
1,200
2,000
2,000
2,000
3,000
1,000
2,000
3,000
4,000
1,000

1,000
1,500
2,000

-๒๗ข้อ
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

(13)

ประเภทกิจการ
2.2 การซ่อม
การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
5.1 พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่มากกว่า 5๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่มากกว่า 10๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
6.1 พื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่มากกว่า 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่มากกว่า 1,00๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
9.1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
9.2 พื้นที่ประกอบการมากกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป
การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
12.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
12.2 โดยใช้เครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(บาท/ปี)
1,000
2,000
500
500
1,000
2,000
1,000
3,000
5,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000

-๒๘เลขที่................

แบบ กอ.1
เลขที่รับ ............../............

ค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่.....................................................
วันที่............. เดือน .............................. พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) .................................................................... อายุ...............ปี
สัญชาติ................ อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย........................ ถนน..................................
แขวง / ตาบล ....................................... เขต/อาเภอ........................................ จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...........................
................................................................. มีคนงาน...................... คน ชาย ....................คน หญิง..................คน
มีพื้นที่ประกอบการ...................................ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรขนาด..............................................แรงม้า
ต่อ นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงโดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า ..........................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...............หมู่ที่.........ซอย.............................. ถนน............................ตาบล ไร่ขิง
อาเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม เบอร์โทรศัพท์........................................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
(๑) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ข้ า ราชการ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของผู้ ข อรั บ
ใบอนุญาต พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ หรือ
หนังสือรับรองอาคาร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงาน)
(๕) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๖) หนังสือมอบอานาจ
(๗) เอกสารหรือหลักฐานอื่น..............................................................................................
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.......................................................)

-๒๙ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้
๑. ..............................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................
๓. ..............................................................................................................................
๔. ..............................................................................................................................
๕. ..............................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ.....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................
วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ..................
ความเห็นของปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .........................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง .......................................................
ค้าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ) ............................................................... เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(.............................................................)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
วันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ..................

แบบ กอ.๒

-๓๐-

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เลขที่ ................. ปี ..............
อนุญาตให้............................................................................. โดย............................................
อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ............................. ตรอก / ซอย................................. ถนน .........................
ตาบล / แขวง .......................................... เขต / อาเภอ ........................................... จังหวัด ............................
เบอร์โทรศัพท์ .....................................................
ข้อ ๑) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.....................................................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า .............................................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ............ หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ......................... ถนน .................... ตาบล ...........................
อาเภอ .......................... จังหวัด ....................... โทรศัพท์ ............................ โทรสาร ........................................
มีพื้นที่ประกอบการ .................................... ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังขนาด ............................แรงม้า
จานวนคนงาน ............................................. คน
ทั้งนี้ ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเงิน ......................................... บาท (..................................)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ .................. เลขที่ ................ ลงวันที่ ..................... เดือน .................... พ.ศ. .....................
ข้อ ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๓) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติการเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้
๓.๑ .............................................................................................................................
...........................................................................................................................
๓.๒ .............................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึง วันที่ ........................ เดือน ........................... พ.ศ. ......................
ออกให้ ณ วันที่ ................ เดือน ................. พ.ศ. ............
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุมิฉะนั้นหากใบอนุญาตหมดอายุจะถือว่าประกอบ
กิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
รายการการต่ออายุใบอนุญาต/................

-๓๑รายการการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่หมดอายุ

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

ลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

-๓๒เลขที่....................

แบบ กอ. ๓
เลขที่รับ................. / ...................

ค้าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่.............................................................
วันที่.............. เดือน .......................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................ อายุ ..................ปี สัญชาติ..................
อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่........................... ตรอก / ซอย .............................. ถนน .........................
แขวง / ตาบล ................................................... เขต / อาเภอ ..................................... จังหวัด .........................
หมายเลขโทรศัพท์ ............................................
ขอยื่นคาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.........................
..............................................................................................................................................................................
ตามใบอนุญาตเล่มที่ ............ เลขที่ ............ ปี ........... ออกให้เมื่อวันที่............. เดือน.................. พ.ศ. ............
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า .............................................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ...................... หมู่ที่ ...................... ซอย...................... ถนน....................ตาบล........................
อาเภอ .......................................... จังหวัด ........................................................ โทรศัพท์ ..................................
ต่อนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค้าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(๑) ใบอนุญาตเดิม
(๒) เอกสารและหลักฐาน ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๙ ได้แก่ ๑๙ (๑) ๑๙ (๖) ๑๙ (๘)
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่ม เพื่อประกอบการ
พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
(๔)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(..................................................)

-๓๓ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้
๑. ............................................................................................................................
๒. .............................................................................................................................
๓. .............................................................................................................................
๔. .............................................................................................................................
๕. .............................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ......................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................
(................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(...............................................)
ตาแหน่ง .......................................................

ค้าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

เลขที่....................

(ลงชื่อ) ............................................................... เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(.............................................................)
เลขที่รับ................. / ...................
ต้าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
วันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ..................

-๓๔แบบ กอ. ๔
ค้าขออนุญาตการต่างๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่.............................................................
วันที่.............. เดือน .......................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................... อายุ ................ปี สัญชาติ...................
อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่ที่......................... ตรอก / ซอย ........................... ถนน ...........................
แขวง / ตาบล .......................................... เขต / อาเภอ ........................................ จังหวัด ...............................
หมายเลขโทรศัพท์ .....................................................................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า ................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ........................... หมู่ที่ ........................ ซอย........................... ถนน.........................................
.ตาบล.......................... อาเภอ .......................... จังหวัด .................................... โทรศัพท์ ...............................
ขอยื่นคาขอต่อ นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ .....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความตามค้าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ขออนุญาต
(..................................................)

