เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๓
..............................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ประกอบกับมาตรา ๓๒,๓๓,๕๔,๕๕,๕๘,๖๓ และ ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เทศบาลตําบลแมสาย โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแมสาย และโดยอนุมตั ิชอบของผูวาราชการ
จังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย” เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั หลังจากที่ไดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลแมสายแลว ๗ วัน เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอื่น ๆ ในสวนที่เคยไดตราไวและในขอบังคับ
สุขาภิบาลแมสาย หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน และใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาม
อัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติฉบับนี้
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น “หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย
“เจาพนักงานสาธารณสุข “หมายความวา เจาพนักงานซึง่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตรวจตราดูแล และรับผิดชอบในการดําเนินการสาธารณสุขในเขตเทศบาล
ตําบลแมสาย ตามบทแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวนั ใชเทศบัญญัตินี้แลว หามมิใหบุคคลใดประกอบ
กิจการซึ่งไดกาํ หนดไวในเทศบัญญัตินี้ในเขตเทศบาลตําบลแมสาย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน ทองถิ่น
ผูใดประกอบกิจการซึง่ กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้อยูกอนแลว แตยังไมมีใบอนุญาตตอง
ขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันใชเทศบัญญัตินี้
ขอ ๖ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งใหควบคุม ตองยื่นเรื่องราวตามแบบทีก่ าํ หนด
ไวตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของเทาที่จําเปน
(๔) ใบรับรองแพทย ( ฉบับจริง )

-๒และตองปฏิบัติและจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนัน้ ใหเปนไปตามเงื่อนไข อัน
เกี่ยวดวยสุขลักษณะเจาพนักงานทองถิ่นไดกําหนดไวตามควรแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) มีสถานที่เก็บเปนสัดสวนและปลอดภัย
(๒) มีวัสดุอุปกรณดับเพลิง
(๓) อยูหางจากสถานที่ชุมชน เชน วัด โรงเรียน สถานพยาบาล สถานที่ราชการ
(๕) อยูห างจากแหลงน้ําบริโภค
(๖) หากเปนอาคารตองมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย
ฯลฯ
ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูขอรับใบอนุญาตงดเวนการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๖ เพียงเทาที่เห็นสมควร หรืออาจจะเปลีย่ นแปลงอยางใดเพื่อใหเหมาะสมแกกจิ การซึ่ง
ใหควบคุมนั้นก็ได
ขอ ๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา ผูรับใบอนุญาตไดปฏิบัติตามความในขอ
๖ หรือ ขอ ๗ และการอนุญาตนั้นไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสุขภาพของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตให
ตามแบบที่กําหนดไวในสิบหาวัน
ขอ ๙ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งใหควบคุมจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกีย่ วกับ
สุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตองรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอ ๖ หรือขอ ๗ ใหอยูใ นภาวะ
อันดี และทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน
(๒) ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่และตามกําหนดวัน เวลา ที่ไดรับอนุญาต
(๓) ตองรักษาเครื่องมือ เครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ ถา
เศษวัสดุแหงการคานั้นจัดใหเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุน
ละออง แมลงวันและสัตวอนื่ ๆ
(๔) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนทีเ่ พาะพันธุแมลงวัน ยุง หรือสัตวนาํ โรคอื่น ๆ
(๕) ถาจะเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นกอน
(๖) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพื่อใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๗) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูรับมอบหมาย
เขาตรวจสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนวิธีการประกอบการคานัน้ ได ใน
เวลาอันควรเมือ่ ไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว

-๓ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการที่เพิ่มเติม ตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับการคาประเภทเดียว และสําหรับ
สถานที่แหงเดียว ถาประกอบกิจการซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันใหเรียกคาธรรมเนียม
ในประเภทที่อตั ราสูงเต็มอัตราแกประเภทเดียว ประเภทอืน่ ใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา
ขอ ๑๑ ผูประกอบกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด กําหนดไวในขอ ๕ ในเขตเทศบาล โดย
มิไดรับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งใหควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขซึ่งกําหนดไวในขอ ๙ หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ผูออกใบอนุญาตกําหนดใหผูรับ
ใบอนุญาต ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ และ
อาจตองถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ , ๖๐ ,๖๑ ,๖๒ อีกดวย
ขอ ๑๓ บรรดาใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้
ใหคงใชตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น และการเก็บคาธรรมเนียมยังคงเรียกเก็บในอัตราเดิมที่ระบุไวใน
ใบอนุญาต ที่ออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้จนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ขอ ๑๔ หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุดในสาระสําคัญ ผูไดรับใบอนุญาต
จะตองยืน่ คํารองขอตอเจาพนักงานทองถิน่ ภายในเวลา ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย การถูก
ทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี พรอมหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหาย หรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ
ขอ ๑๕ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาต ใหใชแบบตามที่เทศบาลตําบลแมสายกําหนดโดยให
ประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดว ย และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจา
พนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขัว้ ใบแทน
(๒) ใหบันทึกดานหลังตนขัว้ ใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย การถูกทําลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตและระบุเลมที่ เลขที่ ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต

-๔ขอ ๑๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมสาย เปนผูร ักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ
และมีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓

(ลงชื่อ) ไศลยนต ศรีสมุทร
(นายไศลยนต ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตาํ บลแมสาย

อนุมัติ
(ลงชื่อ)

ประยูร วงษวานิช
(นายประยูร วงษพานิช)
ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

อัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๘ เทศบาลตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ลําดับที่

๑.
๒.
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.
๘.

๙.

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

กิจการที่เกีย่ วกับการเลี้ยงสัตว
การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน
หรือแมลง
การเลี้ยงสัตวเพือ่ รีดเอานม
การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่น
ใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขา
ชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการ
เรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม
หรือไมก็ตาม
กิจการที่เกีย่ วกับสัตวและผลิตภัณฑ
การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การ
เรขาย การขายในตลาดและการฆาเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตว
ที่ยังไมไดฟอก
การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังไมไดแปรรูป
การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู
เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย
และการขายในตลาด
การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก
หอย กระดูกสัตว เขาสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของ
สัตว

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต / ป

หมายเหตุ

๕๐๐.- บาท

เลี้ยงเพื่อการคา

๕๐๐.- บาท

เลี้ยงเพื่อการคาตั้งแต ๕๐ ตัว

๕๐๐.- บาท

๓๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๑๕๐.- บาท
๑๐๐.- บาท

๒๐๐.- บาท

๒๐๐.- บาท

ตั้งแต ๑๐ ผืน ขึ้นไป

-๒ลําดับที่

๑๐.

๑๑.

๑๒.
๑๓.

๑๔.
๑๕.
๑๖.

๑๗.

๑๘.
๑๙.
๒๐.

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ
การสะสม หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว หรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหาร
สัตว
การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกีย่ วกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
การผลิตเนย เนยเทียม
การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุง
รสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธอี ื่นใดในการ
ผลิตอาหารจากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนาย
อาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ หมูตั้ง
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขาย
ในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เกี้ยมอี๋
การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต / ป

๕๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท

๕๐๐.- บาท

๓๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท

๑๐๐.- บาท

๒๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท

หมายเหตุ

-๓ลําดับที่

๒๑.
๒๒.
๒๓.

๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ
ขนมเปยะ
การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชกิจการสวนหนึ่งของ
หองเย็น ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง
เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะ
อื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
การผลิต การแบงบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล สุรา
เบียร น้ําสมสายชู
การคั่วกาแฟ
การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
การผลิตผงชูรส
การผลิตน้ํากลัน่ น้ําบริโภค
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครือ่ งดื่ม
ชนิดผงอื่น ๆ
การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่
คลายคลึงกัน
การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนาย
อาหารและเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต 5
แรงมาขึ้นไป

อัตราคา
ธรรมเนียม
ใบอนุญาต / ป
๕๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท

๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๒,๐๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท

หมายเหตุ

-๔ลําดับที่

๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.

๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.

๕๒.
๕๓.

ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

กิจการที่เกีย่ วกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยา ดวย
เครื่องจักร
การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสําอางตาง ๆ
การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออม
สําเร็จรูป
การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
กิจการที่เกีย่ วกับการเกษตร
การอัด การสกัดเอาน้ําจากพืช
การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ใน
ทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร
การสีขาวดวยเครื่องจักร
การผลิตยาสูบ
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาว
ดวยเครื่องจักร
การผลิต การสะสมปุย
การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
กิจการที่เกีย่ วกับโลหะหรือแร
การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครือ่ งจักร
อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด
ยกเวนกิจการในขอ ๕๒

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต / ป

๕๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๕๐๐. - บาท

๓๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท

๕๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท

หมายเหตุ

-๕ลําดับที่

ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

๕๔.

การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน
การรีด การอัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซหรือไฟฟา
ยกเวนกิจการในขอ ๕๒
การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก
โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการในขอ๕๒
การขัด การลางโลหะดวยเครือ่ งจักร สารเคมี หรือวิธีอื่น
ใด ยกเวนกิจการในขอ ๕๒
การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือ
การลางแร

๕๕.
๕๖.
๕๗.

๕๘.
๕๙.

๖๐.

๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.

๖๕.
๖๗.

กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี
การพนสารสนิมรถยนต
การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับ
อากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต
เครื่องจักรกลหรือเครื่องกล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ หรือจําหนาย และในการ
ประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
การลาง การอัดฉีดยานยนต
การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
การปะ การเชื่อมยาง
การอัดผาเบรก ผาคลัทช
กิจการที่เกีย่ วกับไม
การผลิตไมขีดไฟ
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง
การทําคิ้ว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต / ป

๕๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท

๕๐๐.- บาท

๕๐๐.- บาท

๕๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท

๑,๐๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท

หมายเหตุ

-๖ลําดับที่

๖๗.

๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.

๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.

๗๙.
๘๐.
๘๑.

ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครือ่ งจักรหรือ
การพน การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จ
ผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
การอบไม
การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวย
กระดาษ
การผลิตกระดาษตาง ๆ
การเผาถาน หรือการสะสมถาน
กิจการที่เกีย่ วกับการบริการ
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา
อบสมุนไพร
การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน
การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา
หองเชา หองแบงเชา
การประกอบการกิจการโรงมหรสพ
การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง
ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆในทํานอง
เดียวกัน
การประกอบการกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ
หรือการเลนอืน่ ๆ ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวย เวนแตกิจการที่อยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต / ป

๕๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๑๐๐- บาท

๑,๐๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท

๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท

๒๐๐.- บาท

หมายเหตุ

-๗ลําดับที่

ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

๘๒.

การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธี
การควบคุมทางโภชนาการ ใหอาหารที่มีวัตถุประสงค
พิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธอี ื่นใด เวนแต
การใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือสิง่ แวดลอม
การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอม
กอลฟ

๘๓.
๘๔.
๘๕.

๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.

๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.

กิจการที่เกีย่ วกับสิ่งทอ
การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรหรือ
การทอผาดวยกีก่ ระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
การปนฝายหรือนุนดวยเครือ่ งจักร
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ
ดวยเครื่องจักร
การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครือ่ งจักร
การยอม การกัดสีผาหรือสิง่ ทออื่น ๆ
กิจการที่เกีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่
คลายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่
คลายคลึง

อัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต / ป

๓๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๕๐๐ .- บาท
๑,๐๐๐ บาท

๕๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท

๒๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๖๐๐.- บาท

หมายเหตุ

-๘ลําดับที่

ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก
หรือวัตถุที่คลายคลึง
๙๙. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของ
ตาง ๆ
๑๐๐. การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือ
การเผาหินปูน
๑๐๑. การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ
หรือสวนประสม เชน ผาเบรก ผาคลัทช กระเบื้องมุง
หลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
๑๐๒. การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
๑๐๓. การผลิตกระดาษทราย
๑๐๔. การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว

อัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต / ป

๙๘.

๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.

กิจการที่เกีย่ วกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรดดาง
สารออกซิไดส หรือสารตัวทําลาย
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามัน
ปโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑปโตรเลี่ยมตาง ๆ
การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
การพนสี ยกเวนกิจการในขอ ๕๘
การผลิตสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การโม การบดชัน
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง

๖๐๐.- บาท
๖๐๐.- บาท
๖๐๐.- บาท

๖๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๖๐๐.- บาท
๖๐๐.- บาท

๑,๐๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๔๐๐.- บาท
๔๐๐.- บาท

หมายเหตุ

-๙ลําดับที่

ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

อัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต / ป

๑๑๕. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
๑๑๖. การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๑๑๗. การผลิตน้ําแข็งแหง
๑๑๘. การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือ
สารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
๑๑๙. การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
๑๒๐. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัด
ศัตรูพืชพาหนะนําโรค
๑๒๑. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.

หมายเหตุ

๑,๐๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๔๐๐.- บาท

กิจการอื่น
การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
การผลิต การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา
อุปกรณอิเลคโทรนิคส อุปกรณไฟฟา
การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือถายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิง่ ของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
การกอสราง

อัจฉรา
คํานวน

๕๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๓๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท

อินทรชน พิมพจากสําเนาตนฉบับ
กองคํา
ตรวจ/ทานจากสําเนาตนฉบับ
๒๖ กันยายน ๒๕๕๑

