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ประกาศ เทศบาลตำบลแพด 

เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

___________________ 

 

  ด้วยเทศบาลตำบลแพด  ได้ตราเทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแพด  ในการประชุม
สมัยสามัย สมัยแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  และนายอำเภอคำตากล้า ได้
พิจารณาลงนามเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ............................. ตามหนังสืออำเภอคำตากล้า  

  อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  เทศบาลตำบล.แพด. จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด เรื่อง 
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔  ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่  ......................................................................... 

(ลงชื่อ) 

         (นายทรงยศ  ศรีสุราช) 
                 นายกเทศมนตรีตำบลแพด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด 

เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
****************************** 

หลักการ 

 เพ่ือเป็นการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลแพด     
และเพ่ือเป็นการอนุมัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งกฎหมาย
กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
เหตุผล 

              ด้วยเทศบาลตำบลแพด ยังไม่ได้ตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ    ใช้บังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔  
มาตรา ๓๒  มาตรา ๓๕  มาตรา ๕๔  มาตรา๕๕  มาตรา ๕๘  และมาตรา ๖๓  ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมี
อำนาจกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุม ประกอบกับ  มาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงจำเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้ 
 

********************** 
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เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด 

เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

****************************** 

 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแพด     ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖๔  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  และ
มาตรา  ๖๓   แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  เทศบาลตำบลแพดโดยความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลตำบลแพดและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครจึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนี้
ขึ้นดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแพด เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ 
สำนักงานเทศบาลตำบลแพด แล้วสิบห้าวัน 
 ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ   ข้อบัญญัติ   กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรา
ไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “ผู้ดำเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ซึ่ง
รับผิดชอบดำเนินการสถานประกอบการกิจนั้น 
  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีตำบลแพด 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรการ  การพาณิชย์   การอุตสาหกรรม  
การเกษตร       การผลิตหรือให้บริการใดๆ  เพื่อประโยชน์อันมีมูลค่า 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า   สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 
  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า   สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานทีท่ำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษทางน้ำ”  หมายความว่า   สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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 ข้อ ๕  ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาล
ตำบลแพด 

๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ำ  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
(๓) การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดมีลักษณะทำนอง

เดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าศึกษาหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเก็บค่าศึกษาดูกิจการหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 ๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  
 (๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่า
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 (๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
  (๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นสถานที่จำหน่าย
อาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
 (๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์       
หนังสัตว์  ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ 

(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทำอื่น
ใด ต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
 (๘) การสะสมหรือล้างครั่ง 
  ๕.๓  กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มและน้ำดื่ม 
 (๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
 (๒) การผลิตกะปิ น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา น้ำปลา น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว      
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
 (๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
 (๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยวการตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้นใน   สถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน       
 (๖) การเคี่ยวน้ำมันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่
จำหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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 (๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ เต้าฮวย วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
 (๘) การผลิตแบะแซ 
 (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
 (๑๐) การประกอบกิจการทำขนมปังสด  ขนมปังแห้ง   จันอับ   ขนมเปี๊ยะ 
 (๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ำที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
   (๑๒) การผลิตน้ำอัดลม  น้ำหวาน  น้ำโซดา  น้ำถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่างๆบรรจุ 
กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๑๓) การผลิต   การแบ่งบรรจุน้ำตาล 
 (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำนมวัว 
 (๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์   น้ำส้มสายชู 
 (๑๖) การค่ัวกาแฟ 
 (๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
 (๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๑๙) การผลิตน้ำกลั่น  น้ำบริโภค 
 (๒๐) การตาก    การหมัก   การดองผัก  ผลไม ้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
 (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
 (๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๒๕) การผลิตน้ำแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จำหน่ายอาหารและเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน 
 (๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าข้ึนไป 
 ๕.๔  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์
ชำระล้าง 
 (๑) การผลิต  การโม่ การบดการผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน   แชมพู   ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสำอางต่าง ๆ 
 (๓) การผลิตสำลี   ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
 (๔) การผลิตผ้าพันแผล   ผ้าปิดแผล   ผ้าอนามัย   ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
 (๕) การผลิตสบู่   ผงซักฟอก   ผลิตภัณฑ์ชำระล้างต่าง ๆ 
 ๕.๕  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
 (๑) การอัด การสกัดเอาน้ำมันจากพืช 
 (๒) การล้างการอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๓) การผลิตแป้งมันสำปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 
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 (๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕) การผลิตยาสูบ 
 (๖) การขัด   การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช   การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๗) การผลิต   การสะสมปุ๋ย 
 (๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
 (๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสำปะหลัง 

๕.๖  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่                                                                                                                
 (๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
 (๒ ) การหลอม  การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน(๑)                         
 (๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วย
เครื่องจักร  หรือก๊าชหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการในข้อ (๑)   
 (๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล โลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการในข้อ  (๑) 
 (๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักรสารเคมี หรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน (๑) 
 (๖) การทำเหมืองแรก่ารสะสม การแยก การคัดเลือก การล้างแร่ 
  ๕.๗  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารสนิมยานยนต์ 
 (๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบ  ของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจำหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 
 (๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
 (๖) การปะ การเชื่อมยาง 
 (๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัซ 
  ๕.๘  กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
 (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๒) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทำคิ้ว หรือการตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร 
 (๓) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักรหรือการพ่น ทาสารเคลือบเงาสี
หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๔) การอบไม้ 
 (๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 (๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 (๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
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 (๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
๕.๙  กิจการเกี่ยวกับการบริการ 

  (๑) กิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการใช้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙(๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ  อบไอน้ำ  อบสมุน ไพร  เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน ๙(๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 
  (๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการ
อ่ืนในทำนองเดียวกัน 
  (๖) ประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  (๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรำ  รำวง  รองแง็งดิสโก้เทค  คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 
  (๘) ประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  หรือกิจการอื่นๆ  ในทำนองเดียวกัน  เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน  ๙(๑) 
  (๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอ่ืนในทำนอง
เดียวกัน 
  (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให้อาหารที่มีวัตถุพิเศษ  การบริการร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙(๑)  หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก   ตู้เกม 
  (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 
  (๑๔ ) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์   การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
  (๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือการเจาะอวัยวะอ่ืน 
  (๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูเด็กท่ีบ้าน 
  ๕.๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
  (๑) การปั่นด้าย  การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ ๕ กี่ข้ึนไป 
  (๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
  (๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
  (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรมหรือสิ่งทออ่ืนด้วยเครื่องจักร 
  (๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
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  (๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
  (๗) การซัก  อบ รีด  การอัดกลีบผ้า  ด้วยเครื่องจักร 
  (๙) การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
 ๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
    (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  (๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
  (๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทรายหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (๕) การเจียรระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน 
 (๖) การเลื่อย  ตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
 (๗) การผลิตชอล์ค   ปูนปาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  การเผาหินปูน 
 (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น   
ผ้าเบรค  ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ำเป็นต้น 
 (๙) การผลิตการะจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
  (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
 ๕.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมถ่านหิน สารเคมี 
  (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด ด่างสารออกซิไดส์หรือสารตัวทำ
ละลาย 
 (๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
 (๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสมการขนส่งน้ำมันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ต่างๆ 
 (๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน  ๕.๗(๑) 
 (๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 (๗) การโม่  การบดชัน 
 (๘) การผลิตสี  หรือน้ำมันผสมสี 
 (๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 (๑๒) การผลิต  การบรรจุเคมีดับเพลิง 
  (๑๓) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 
  (๑๔) การผลิต  การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง 
 (๑๕) การผลิตแชลเล็ค หรือสารเคลือบเงา 
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 (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนำโรค 
 (๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
                      ๕.๑๓ กิจการอื่นๆ 
 (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอีเล็คโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อีเล็คโทร
นิคส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด  ทีใ่ช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
 (๙) การก่อสร้าง 
 (๑๐) กิจการท่าเทียบเรื่อประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 
 ข้อ ๖  เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัติตำบลแพดนี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้
บุคคลใดดำเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ใน ข้อ ๕  ในเขตเทศบาลตำบลแพด ในลักษณะที่เป็นการค้าเว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๗  ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามเทศ
บัญญัตินี้ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ กอ.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่างๆ  ตามที่
เทศบาลตำบลแพดกำหนด 
 ข้อ ๘  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามเทศ
บัญญัตินี้ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการค้านั้นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทำเลที่จะทำรางระบายน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสมตาม
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๒) ต้องจัดทำรางระบายน้ำ หรือบ่อรับน้ำโสโครกด้วยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบไม่ซึม ไม่
รั่ว น้ำไหลได้สะดวก 

 (๓) การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางสาธารณะหรือแก่ผู้อาศัย
ใกล้เคียง 
 (๔) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทำพ้ืนที่ด้วยวัตถุถาวรเพ่ือ

ป้องกันมิให้น้ำซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ำโสโครกหรือการกำจัดน้ำโสโครก ไขมัน ให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ำ เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย ความกระเทือน ฝุ่นละออง 
เขม่า เถ้าหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ข้อกำหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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 (๖)  ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นำโรค 

 (๗)  ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการค้านั้นๆ 
 (๘)  ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และสิ่งเปรอะเปื้อนอันได้สุขลักษณะเพียงพอ 
 (๙)  โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจำนวน

เพียงพอกับจำนวนคนที่ทำการอยู่ ในสถานที่นั้นและต้องตั้ งอยู่ ในทำเลที่ตั้ งเหมาะสมทั้ งการกำจัด
อุจจาระ  ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

 (๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีท่ีขัง และท่ีปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ 
 (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สำหรับตากหรือผึ่งตามที่เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 
 (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 ข้อ ๙   เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจผ่อนผันผู้รับใบอนุญาตงดเว้นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในข้อ8เพียงเท่าที่เห็นสมควรหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเพ่ือให้เหมาะสมแก่กิจการค้าแต่ละ
ประเภทซึ่งได้ควบคุมนั้นก็ได้ 
 ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศ
บัญญัตินี้ ภายในกำหนดสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งกำหนดให้ควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ   ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าวัตถุ
แห่งการค้านั้นจัดใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะนำโรค 
 (๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูลไม่ให้เป็นที่
เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนำโรคได้และต้องมีการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
      (๓)  ถ้าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพ่ิมเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อน 
      (๔)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอัน
สมควรเมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 
  (๖)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของเทศบาลตำบลแพด 
 ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน 
 ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า
ซึ่งกำหนดให้ควบคุมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ 
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                ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว ถ้าประกอบ
กิจการค้าซึ่งกำหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภท
ที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว ประเภทอ่ืนให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา 
 ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียงในเขตอำนาจ
เทศบาลตำบลแพด 
 ข้อ ๑๕ การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๑ ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้ องชำระ
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ 
 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ.๓  ภายในสิบห้าวัน  นับตั้งแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตำรวจกรณีการสูญหายหรือถูกทำลาย 
๒. ใบอนุญาตเดิมกรณีชำรุดในสาระสำคัญ 

 ข้อ ๑๗ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังนี้ 
   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ อภ.๒ โดยประทับตราสีแดงคำว่า “ใบแทน” 
กำกับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
   (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
   (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด
ในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและลงเล่มที่ เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต 
 ข้อ ๑๘  ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๑๙  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามท่ีกำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 

๑. คำขอรับใบอนุญาต  ต่ออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.๑ 

๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.๒ 
๓.  คำขออนุญาตอ่ืนๆ ให้ใช้แบบ อภ.๓ 

 ข้อ 20  คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบผู้รับใบอนุญาต  ไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคำสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้
ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง  หรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 21  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับ  การประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
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 ข้อ 22  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  44  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ในเขตอำนาจของ
เทศบาลตำบลแพด  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 ข้อ 23  ผู้ประกอบกิจการรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามบท
กำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
 ข้อ 24  บรรดาใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ได้ออกก่อนวันประกาศใช้ 
เทศบัญญัตินี้  ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
 ข้อ 25  ให้นายกเทศมนตรีตำบลแพด  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นตามเทศบัญญัตินี้  และให้มี
อำนาจออกกฎระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  .................................................................................   
 

   (นายทรงยศ  ศรีสุราช) 
 นายกเทศมนตรีตำบลแพด 

 
                 เห็นชอบ 
   
  (ลงนาม)                             ...................................... 
                                (นายปรีชา  มณีสร้อย) 
  ตำแหน่ง        นายอำเภอคำตากล้า ปฏิบัติราชการแทน 
                                           ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
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ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมข้อ  5  และ 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

ลำดับที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท) 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
 
 
 

4 
 

5 
 
 

6 
7 
8 
 

9 
 

10 
 

11 

1. กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือจำหน่าย 
-การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  ตั้งแต่ 1 – 9 ตัว 
-การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  ตั้งแต่  10  ตัวขึ้นไป 
-การเลี้ยงสุกรแม่พันธ์  30  ตัวขึ้นไป 
-การเลี้ยงสุกรขุน  50  ตัวขึ้นไป 
-การเลี้ยงแพะ  แกะ  10  ขึ้นไป 
-การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระทา ตั้งแต่  100-300 ตัว 
-การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระทา ตั้งแต่  300 ตัวขึ้นไป 
-การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระทา ตั้งแต่  500 ตัวขึ้นไป 
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดนม 
การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทำนอง
เดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้จะมีการ
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
2. กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและ 
การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
    พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ขนาดใหญ่  1  ไร่ขึ้นไป 
    พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ขนาดเล็กไม่เกิน  1  ไร่ 
การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่ 
จำหน่ายอาหาร  การเร่ขายและการขายอาหารในตลาด 
การประดิษฐ์เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์ 
เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่นของสัตว์ 
การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสมหรือการกระทำ
อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
การสะสมหรือล้างครั่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

50 
150 
250 
50 

100 
300 
500 
300 

 
 

500 
 
 

500 
 

1,500 
1,000 
1,000 
300 

 
300 

 
300 

 
1,000 
1,000 
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ลำดับที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท) 

 
12 
13 

3.  กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ำดื่ม 
การผลิตเนย  เนยเทียม 
การผลิตกะปิ  น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา  น้ำปลา  น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา  เต้าเจี้ยว 
ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
    ขนาดใหญ่เกิน  10  แรงม้า ขึ้นไป 

 
500 

 
 

2,000        
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     ขนาดกลาง  5 แรงม้า ขึ้นไป – 10 แรงม้า         
     ขนาดเล็กไม่เกิน  5  แรงม้า                                                                                         

1,500           
500 

14 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน                                                                 
    ขนาดใหญ่เกิน  10  แรงม้า ขึ้นไป     
    ขนาดกลาง  5  แรงม้า ขึ้นไป – 10 แรงม้า                                                          

ขนาดเล็กไม่เกิน 5 แรงม้า 

 
 

1,500              
1,000             
500 

15 การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

500 

16 การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

200 

17 การเค่ียวน้ำมันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
300 

18 การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี  เต้าฮวย  
       ก.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 500 
       ข.  ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 

19 การผลิตแบะแซ 300 
20 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด 1,000 
21 
22 

 
23 

 
24 
25 
26 

การประกอบกิจการการทำขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ 
การแกะ  การล้างสัตว์น้ำ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
การผลิตน้ำอัดลม  น้ำหวาน  น้ำโซดา  น้ำถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ำตาล 
การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมวัว 
การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์  น้ำส้มสายชู 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 

300 
 

3,000 
2,000 
1,000 
5,000 

ลำดับที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท) 

27 การค่ัวกาแฟ 300 
28 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร                                                     

     ขนาดเล็กไม่เกิน 3 แรงม้า                                                            
     ขนาดกลาง 3 แรงม้า ขึ้นไป – 10 แรงม้า                                                       
     ขนาดใหญ่เกิน 10 แรงม้า 

                     
500                    

1,000                    
1,500 
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29 การผลิตผงชูรส 2,000 
30 การผลิตน้ำกลั่น  และ น้ำบริโภค 1,000 
31 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
 

500 
32 การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  1,000 
33 การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน                          

      ขนาดเล็ก                                                                                  
      ขนาดใหญ่ 

                         
500                     

1,000 
34 การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 1,000 
35 
36 

 
 
 

37 
 
 

38 
39 
40 
41 
42 

 
43 
44 

การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
การผลิตน้ำแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จำหน่ายอาหาร และเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน                                                                        
      ขนาดเล็ก                                                                                         
      ขนาดใหญ่ 
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังตั้งแต่  5  แรงม้า ขึ้นไป 
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์
ชำระล้าง 
การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอางต่าง ๆ 
การผลิตสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชำระล้างต่าง ๆ 
5.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
การอัด  การสกัดเอาน้ำมันจากพืช 
การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ตั้งแต่ 5 ตัน ขึ้นไป                   
 (เป็นโรงเรือน หรือโรงงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 

200 
500 

1,000 
 
 

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

 
1,000 
1,000 

ลำดับที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท) 

45 การผลิตแป้งมัน มันสำปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 

5,000 

46 การสีข้าวด้วยเครื่องจักรประเภทอุตสาหกรรม                                       
    ขนาดใหญ่เกิน 140 แรงม้า ขึ้นไป                                                             
   ขนาดกลาง 10 แรงม้า ขึ้นไป – 140 แรงม้า                                                                   

                      
1,000                        
500                        
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ขนาดเล็กไม่เกิน 10 แรงม้า 200 
47 
48 

การผลิตยาสูบ 
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 

5,000 
1,000 

49 การผลิต  การผสมปุ๋ย 500 
50 การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 1,000 
51 การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสำปะหลัง                                              

    ก.  ถ้าสะสมในครัวเรือน 
1,000                      
200 

 6.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
52 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ       

ขนาดใหญ่ เกิน 55 แรงม้า ขึ้นไป                                                  
   ขนาดกลาง 30 แรงม้า ขึ้นไป – 55 แรงม้า                                          
   ขนาดเล็ก ไม่เกิน 30 แรงม้า 

 
5,000                   
2,000                  
1,000 

53 การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (52)  
     ขนาดใหญ่ เกิน 149 แรงม้า ขึ้นไป                                                           
     ขนาดกลาง 10 แรงม้า ขึ้นไป – 149 แรงม้า                               
     ขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 แรงม้า                                                

 
5,000                   
2,000                    
1,000 

54 การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด      การอัด
โลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน(52)    
     ขนาดใหญ่ เกิน 50 แรงม้า ขึ้นไป                                                             
     ขนาดกลาง 10 แรงม้า ขึ้นไป – 50 แรงม้า                                                 
     ขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 แรงม้า 

 
                                                  

500                         
300                         
200 

55 การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด
ยกเว้นกิจการใน (52) 

1,000 

56 การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน(52) 1,000 
57 การทำเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

ลำดับ 
ที ่

ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท) 

 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
58 การตอ่  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสียานยนต์สำหรับโรงงาน การ

พ่นสารกันสนิม                                                                               
      ขนาดใหญ่เกิน 99 แรงม้า ขึ้นไป                                                                                            

ขนาดกลาง 50 แรงม้า ขึ้นไป – 99 แรงม้า                                                  

 
 

500                            
300                          
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      ขนาดเล็กไม่เกิน 50 แรงม้า 200 
59 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
300 

60 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ  
จำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์   
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย                                                                            

ขนาดใหญ่เกิน 100 แรงม้า ขึ้นไป                                                                        
ขนาดกลาง 50 แรงม้า ขึ้นไป – 100 แรงม้า                                                 
ขนาดเล็กไม่เกิน 50 แรงม้า 

 
 
 

1,000                      
500                         
200 

61 การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 500 
62 การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 200 
63 การปะ  การเชื่อมยาง                                                                             

     ขนาดใหญ่เกิน  30  แรงม้า ขึ้นไป                                                                  
ขนาดกลาง  10  แรงม้า ขึ้นไป – 30  แรงม้า                                               
ขนาดเล็กไม่เกิน  10  แรงม้า 

 
500                          
300                          
200 

64 การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัช 1,000 
 8.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้  

65 
66 

 
 
 
 

67 

การผลิตไม้ขีดไฟ 
การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  ในครัวเรือน หรือ การ
ตัดไม้ด้วยเครื่องจักร                                                                              
     ขนาดใหญ่เกิน 30 แรงม้า ขึ้นไป                                                                           

ขนาดกลาง 10 แรงม้า ขึ้นไป – 30 แรงม้า                                                   
ขนาดเล็กไม่เกิน 10 แรงม้า 

การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  การทาเคลือบเงาสี
หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 

5,000 
1,000 
500 

1,500 
 
 

ลำดับ 
ที ่

ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท) 

68 การอบไม้ 1,500 
69 การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 1,000 
70 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 500 
71 การผลิตกระดาษต่าง  ๆ 10,000 
72 การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 500 
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 9.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
73 การประกอบกิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
1,000 

74 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (73) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

10,000 

75 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ใน (73) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

500 

76 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืน ในทำนองเดียวกัน 1,500 
77 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนใน

ทำนองเดียวกัน 
1,000 

78 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 5,000 
79 

 
80 

 
81 

 
82 

 
83 

 
 

84 
85 

 
 

การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการ
แสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน (73) 
การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 
อ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้
อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การ
ให้บริการใน (73)หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์ 
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ                                         

ขนาดใหญ่เกิน  300  ไร่ ขึ้นไป                                                             
      ขนาดกลาง  50  ไร่ ขึ้นไป – 300  ไร่                                                  
      ขนาดเล็ก ไม่เกิน 50 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

500 
 

2,000 
 

200 
 

300 
 
 

1,000 
 

10,000 
5,000 
2,000 

ลำดับ 
ที ่

ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท) 

86 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม 

1,500 

87 การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 500 
88 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 1,000 

 10.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
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89 การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ 
5  กี่ ขึ้นไป 

500 

90 
91 

การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร  

500 
1,000 

92 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องอุตสาหกรรม                   
ขนาดใหญ่เกิน  200  แรงม้า ขึ้นไป                                                         
ขนาดกลาง  50  แรงม้า ขึ้นไป -  200  แรงม้า                                                                  
ขนาดเล็กไม่เกิน  50  แรงม้า 

                 
10,000                  
5,000                     
2,000 

93 เย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  5  เครื่อง  ขึ้นไป 500 
94 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ  500 
95 การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 500 
96 การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  500 

 11.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
97 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 1,000 
98 การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 10,000 
99 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000 

100 การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง                                 
ขนาดใหญ่ปริมาณเกิน  5  ตัน ขึ้นไป                                                                        
ขนาดกลางปริมาณ  1  ตัน ขึ้นไป – 5  ตัน                                                            
ขนาดเล็กปริมาณไม่เกิน  1  ตัน 

                  
2,500                      
1,000                       
500 

101 การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 1,000 
102 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  1,000 
103 การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 1,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลำดับที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท) 

104 
 
 
 
 

  การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้า 
เบรก ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อน้ำ                         

     ขนาดใหญ่เกิน  50  แรงม้า ขึ้นไป                                                            
   ขนาดกลาง  10  แรงม้า ขึ้นไป – 50  แรงม้า      
   ขนาดเล็กไม่เกิน  10  แรงม้า 

 
 

10,000 
5,000 
1,000 



22 
 

105 การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว เครื่องจักร                                                       
ขนาดใหญ่เกิน  2  แรงม้าข้ึนไป                                                                    
ขนาดกลาง  1  แรงม้าขึ้นไป – 2  แรงม้า                      

   ขนาดเล็กไม่เกิน  1  แรงม้า 

 
10,000                    
5,000                    
2,000 

106 การผลิตกระดาษทราย เครื่องจักร                                                                            
ขนาดใหญ่เกิน  40  แรงม้าขึ้นไป                                                             

   ขนาดกลาง  20  แรงม้า ขึ้นไป – 40  แรงม้า                                           
   ขนาดเล็กไม่เกิน  20  แรงม้า 

 
10,000                    
5,000                    
2,000 

107 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว                                                         
ขนาดใหญ่เกิน  50  แรงม้าขึ้นไป                                                               

   ขนาดกลาง  10  แรงม้า ขึ้นไป – 50  แรงม้า                                           
   ขนาดเล็กไม่เกิน  10  แรงม้า                            

 
10,000                
5,000                    
2,000 

 12.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  
108 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทำ

ละลาย                                                                                           
   ขนาดใหญ่เกิน  10,000  ลิตร ขึ้นไป                                                             
   ขนาดกลาง  5,000  ลิตร ขึ้นไป – 10,000  ลิตร                                          
   ขนาดเล็กไม่เกิน  5,000  ลิตร                                                   

 
 

10,000                   
5,000         
2,000 

109 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ                                        
   ขนาดใหญ่เกิน  10,000  ลิตร ขึ้นไป                                                            
   ขนาดกลาง  5,000  ลิตร ขึ้นไป  – 10,000  ลิตร                                               
   ขนาดเล็กไม่เกิน  5,000  ลิตร 

 
500                   
300                          
150 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลำดับที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท) 

110 
 
 
 
 

การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ต่าง ๆ                                                                                                
   ปั๊มหลอด 
   ขนาดใหญ่เกิน  20,000  ลิตร ขึ้นไป                                                                       

ขนาดกลาง  5,000  ลิตร – 20,000  ลิตร ขึ้นไป                                                  

 
 

500 
3,000                   
2,000                   
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111 

ขนาดเล็กไม่เกิน  5,000  ลิตร           
การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 

1,000 
10,000 

112 การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (58) 1,000 
113 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องจักรใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์             

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
3,000 

114 การโม่  การบดชัน 300 
115 การผลิตสี  หรือน้ำมันผสมสี 10,000 
116 การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 1,000 
117 การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ี

คล้ายคลึง 
1,000 

118 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 10,000 
119 การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 3,000 
120 การผลิตน้ำแข็งแห้ง 3,000 
121 การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน

การผลิตดอกไม้เพลิง 
3,000 

122 การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 5,000 
123 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืช  หรือพาหะ   นำโรค 1,000 
124 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 1,000 

 13.  กิจการอื่น ๆ   
125 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 1,500 
126 การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิคส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
200 

127 
128 

 
 
 

การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
1,000 

 
 

ลำดับที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม
ปีละ (บาท) 

129 
 
 
 

130 

การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้                                                
ขนาดใหญ่เกิน  5  ไร่ ขึ้นไป                                                                

    ขนาดกลาง  2  ไร่ ขึ้นไป – 5  ไร่                                                                   
    ขนาดเล็กไม่เกิน  2  ไร่ 
การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

 
5,000 
2,000 
1,000 
1,500 
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131 
132 
133 
134 

การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
การก่อสร้าง 
กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

200 
1,000 
1,000 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ อภ.1 
 

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ ....................................................................... 
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คำขอเลขที่ ................/..............     เขียนที่ 
.................................................... 
(เจ้าหน้าที่กรอก )     วันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. ........ 
 
  1. ข้าพเจ้า ..................................................... อายุ ................. ปี  สัญชาติ ...................... 
โดย ....................................................................... ........................................ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม ........................................................................................................................................ ...... 
ที่อยู่เลขที่ ...................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย .............................. ถนน .......................................... .. 
แขวง/ตำบล ................................. เขต/อำเภอ .................................... จังหวัด ......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................... ผู้ขออนุญาต 

  2. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ  มาด้วยแล้วนี้ 
    สำเนาบัตรประจำตัว(ประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ) 
    สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาต 
  ตามกฎหมายอ่ืนที่จำเป็น 
    ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ) 
    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด  คือ 
    1) ................................................................................................... 

    2) ................................................................................................... 

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

        ( .................................................. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ อภ.2 
 

ใบอนุญาต 
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ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เล่มที่.....................เลขที่...................ปี...................... 
   
 อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ.................................................................อายุ.................... ..
ปี สัญชาติ.....................เลขประจำตัวประชาชน.................................... ........................อยู่บ้าน / สำนักงาน
เลขที่ ............................................ตรอก / ซอย ...............................ถนน............................................ ...... 
หมู่ที่.............................................. ตำบล / แขวง ...............................อำเภอ / เขต ........................................ 
จังหวัด............................โทรศัพท์.................................โทรสาร............................................... 
 ข้อ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท ............................................................. 
ลำดับที่.....................ค่าธรรมเนียม.........................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่.................. .... 
ลงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ.............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า...................................... 
...................................พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร กำลังเครื่องจักร.....................แรงม้า 
จำนวนคนงาน...............................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่..........................หมู่ที่..................ตำบล.......................... 
อำเภอ...........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์
........................................โทรศัพท์.......................................................โทรสาร............................................... 
 ข้อ 2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน.....................พ.ศ. ...................... 
 
   ออกให้ ณ วันที่......................เดือน.............................พ.ศ......................... 
 

 
        
       ลงชื่อ............................................................. 
        (......................................................) 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ อภ. 3 
 

แบบคำขอดำเนินการอ่ืน 
ประกอบกิจการ ....................................................................... 
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  2. มีความประสงค์ 
................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
....................................................................................................................................................... ................... 
.............................................................................................................. ............................................................. 
  3. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ  มาด้วย (ถ้ามี) 
   3.1 ……………………………………………………………………………………………….. 
   3.2 ………………………………………………………………………………………………. 
   3.3 ………………………………………………………………………………………………. 

   ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงประการ 
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