บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัตติ าบลเสริมซ้ าย
เรื่อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2554
-------------------------------------------------------หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติวา่ ด้วยกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ของเทศบาลตาบลเสริ มซ้าย

เหตุผล
เนื่องจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลเสริ มซ้าย ได้ประกาศ ยกฐานะเป็ นเทศบาลตาบลเมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2552 และเพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพที่ตอ้ งมีการ
ควบคุมภายในเขตเทศบาลตาบลเสริ มซ้าย จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ให้กระทาได้โดยการตราเป็ น
เทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัติน้ ี

(ร่ าง)
เทศบัญญัติตาบลเสริมซ้ าย
เรื่อง กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2554
------------------------------โดยเป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเสริ มซ้าย ว่าด้วยกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพในเขตเทศบาลตาบลเสริ มซ้าย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33
มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลเสริ มซ้าย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบล
เสริ มซ้าย และผูว้ า่ ราชการจังหวัดลาปาง จึงตราเทศบัญญัติไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า
พ.ศ. 2554

“เทศบัญญัติตาบลเสริ มซ้าย

เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลตาบลเสริ มซ้าย ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลเสริ มซ้าย แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรื อคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“ผูด้ าเนิ นกิจการ” หมายความว่า ผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อบุคคลที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นซึ่ งรับผิดชอบ
ดาเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผูป
้ ฏิบตั ิงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสี ยง” หมายความว่า สภาวะของเสี ยงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพ อนามัยของสาธารณชน

“มลพิษความสัน
่ สะเทือน” หมายความว่า

สภาวะของความสัน่ สะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิง้ อันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้าน แพ คลังสิ นค้า สานักงาน หรื อสิ่ งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาบลเสริ มซ้าย
“เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขให้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ข้อ 5 ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็ นกิจการที่ตอ้ งมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลเสริ มซ้าย
5.1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรื อแมลง
(2) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอาน้ านม
(3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรื อธุ รกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทานองเดียว กัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรื อเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรี ยกเก็บ ค่าดูหรื อ ค่าบริ การไม่วา่
ทางตรง หรื อทางอ้อม หรื อไม่ก็ตาม
5.2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการฆ่า
เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(2) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ฟอก
(3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้แปรรู ป
(4) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ เช่น ทาแคบหมู
(5) การประดิษฐ์เครื่ องใช้หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรื อส่ วนอื่นๆของสัตว์
(6) การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อการกระทาอื่นใด
ต่อสัตว์หรื อพืช หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อเป็ นอาหารสัตว์
(7) การสะสมหรื อการล้างครั่ง
5.3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม น้ าดื่ม
(1) การผลิตเนย เนยเทียม

(2) การผลิตกะปิ น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซี อิว้ หอยดอง น้ าพริ กต่างๆ เช่น
น้ าพริ กแกง น้ าพริ กเผา หรื อซอสปรุ งรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(3) การผลิต การหมัก การสะสม ปลาร้า ปลาเจ่า กุง้ เจ่า ยกเว้น การผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
(4) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุง้ ยกเว้น การผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
(5) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้น
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(6) การเคี่ยวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ งั ยกเว้น ในสถานที่จาหน่าย
อาหาร การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(7) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้ วุน้ เส้น เกี้ยมอี๋
(8) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
(9) การประกอบกิจการการทาขนมปั งสด ขนมปั งแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ
(10) การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
(11) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่างๆบรรจุ กระป๋ อง
ขวดหรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(12) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล
(13) การผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว
(14) การผลิต การแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุ ราพื้นบ้าน สุ รา เบียร์ น้ าส้มสายชู
(15) การคัว่ กาแฟ
(16) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่ องจักร
(17) การผลิตผงชูรส
(18) การผลิตน้ ากลัน่ น้ าบริ โภค
(19) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
(20) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(21) การผลิตไอศกรี ม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(22) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(23) การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้น การผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่าย และ เพื่อการบริ โภคใน
ครัวเรื อน
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่ องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
5.4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง

(1) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่ องจักร
(2) การผลิต การบรรจุยาสี ฟัน แซมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสาอางต่างๆ
(3) การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป
(5) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่างๆ
5.5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช
(2) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ยางพารา
(3) การผลิตแป้ งมันสาปะหลัง แป้ งสาคู หรื อแป้ งอื่นๆในทานองเดียวกันด้วยเครื่ องจักร
(4) การสี ขา้ วด้วยเครื่ องจักร
(5) การผลิตยาสู บ
(6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่ องจักร
(7) การผลิต การสะสมปุ๋ ย เพื่อการจาหน่ายทางการเกษตร
(8) การผลิตใยมะพร้าว หรื อวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่ องจักร
(9) การตาก การสะสมหรื อการขนถ่ายมันสาปะหลัง
(10) การสะสมกระเทียม ถัว่ ลิสง เพื่อการจาหน่าย
(11) การเก็บ สะสม จาหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
5.6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรื อแร่
(1) การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ต่างๆ
(2) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่ หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (1)
(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะด้วย
เครื่ องจักรหรื อก๊าซ หรื อไฟฟ้ า ยกเว้นกิจการใน (1)
(4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรื อโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการใน (1)
(5) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (1)
(6) การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรื อการล้างแร่
5.7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
(1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรื ออุปกรณ์ที่เป็ น
ส่ วนประกอบของยานยนต์ เครื่ องจักรกลหรื อเครื่ องกล
(3) การประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล ซึ่ งมีไว้บริ การ หรื อ
จาหน่ายและในการประกอบธุ รกิจนั้น มีการซ่อมหรื อปรับปรุ งยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกล ดังกล่าว
ด้วย

(4) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(5) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(6) การปะ การเชื่อมยาง
(7) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช
(8) การประกอบ ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่ องเสี ยงรถยนต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ ก้านธูป กรอบรู ป
(2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่ อง การทาคิ้ว หรื อการตัดไม้ดว้ ย
เครื่ องจักร
(3) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็ นสิ่ งของด้วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การทาสารเคมีเคลือบเงา
สี หรื อ การแต่งสาเร็ จผลิตภัณฑ์จากไม้หรื อหวาย
(4) การอบไม้
(5) การผลิตธูปด้วยเครื่ องจักร
(6) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้วยกระดาษ
(7) การผลิตกระดาษต่างๆ
(8) การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน เพื่อการจาหน่าย
(9) การสะสม ขนส่ ง ขี้เลื่อยจากเศษไม้ ขี้เถ้า แกลบต่าง ๆ
5.9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริ การ
(1) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(2) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพรรวมถึงการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริ มความงามต่าง ๆ
(3) การประกอบกิจการโรงแรมหรื อกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(4) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรื อกิจการอื่นใน
ทานองเดียวกัน
(5) การประกอบกิจการโรงมหรสพ การบันเทิง
(6) การจัดให้มีการแสดง การบริ การ การละเล่นดนตรี เต้นรา ราวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
หรื อการแสดงอื่นๆ ในทานองเดียวกัน เพื่อเป็ นธุ รกิจนามาซึ่ งรายได้
(7) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรื อกิจการอื่นๆในทานองเดียวกัน
(8) การประกอบกิจการเสริ มสวยหรื อแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยูใ่ นบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(9) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้ กม การบริ การอินเตอร์เน็ต
(10) การประกอบกิจการห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข การบริ การคลินิก
สถานบริ การทางพยาบาลเบื้องต้น การจาหน่ายยารักษาโรค

(11) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรื อสนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ
5.10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่ งทอ
(1) การปั่ นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่ องจักร หรื อ การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ 5
กี่ข้ ึนไป
(2) การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ ายหรื อนุ่น
(3) การปั่ นด้ายหรื อนุ่นด้วยเครื่ องจักร
(4) การทอเสื่ อ กระสอบ พรม หรื อสิ่ งทออื่นๆด้วยเครื่ องจักร
(5) การเย็บผ้าด้วยเครื่ องจักรตั้งแต่ 5 เครื่ องขึ้นไป
(6) การพิมพ์ผา้ หรื อการพิมพ์บนสิ่ งทออื่นๆ
(7) การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่ องจักร
(8) การย้อม การกัดสี ผา้ หรื อสิ่ งทออื่นๆ
5.11 กิจการที่เกี่ยวกับหิ น ดิน ทราย ซี เมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรื อผลิตภัณฑ์ดินเผา
(2) การผลิตเครื่ องใช้ดว้ ยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
(3) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์หินเป็ นสิ่ งของต่างๆ
(5) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ ใยหิ นเป็ นส่ วนประกอบหรื อส่ วนผสม เช่น ผ้า เบรก
ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้ าเพดาน ท่อน้ า เป็ นต้น
(6) การผลิตกระจก หรื อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแก้ว
(7) การผลิตกระดาษทราย
5.12 กิจการเกี่ยวกับปิ โตเลี่ยม ถ่านหิ น สารเคมี
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งกรด ด่าง สารออกซิ ไดซ์ หรื อสารตัวทาละลาย
(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งก๊าซหุ งต้ม การจาหน่ายก๊าซหุ งต้ม
(3) การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่ งน้ ามันปิ โตรเลียม หรื อ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ต่างๆ
(4) การผลิต การล้างฟิ ล์มรู ปถ่ายหรื อฟิ ล์มภาพยนตร์
(5) การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
(6) การผลิตน้ าแข็งแห้ง
(7) การผลิต การสะสม การขนส่ งดอกไม้เพลิง หรื อสารเคมีอนั เป็ นส่ วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง
(8) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ ง การจาหน่ายสารกาจัดศัตรู พืชหรื อพาหนะนา
โรค
(9) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

5.13 กิจการอื่นๆ
(1) การพิมพ์หนังสื อ หรื อสิ่ งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้วยเครื่ องจักร การเข้าเล่ม
หนังสื อ เคลือบบัตรเอกสารต่าง ๆ
(2) การผลิต การจาหน่าย การซ่อมเครื่ องอีเลคทรอนิกส์ เครื่ องไฟฟ้ า อุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
(3) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรื อการถ่ายเอกสาร
(4) การสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของที่ชารุ ด ใช้แล้วหรื อเหลือใช้
(5) การประกอบกิจการโกดังสิ นค้า
(6) การล้างขวด ภาชนะหรื อบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้แล้ว
(7) การก่อสร้าง
ข้อ 6 สถานประกอบกิจการที่ตอ้ งมีการควบคุมตามเทศบัญญัติน้ ีที่ต้ งั อยูใ่ นเขตที่กฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง หรื อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บงั คับ หรื อสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็ น
โรงงาน หรื อมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด 1
สถานทีต่ ้งั ลักษณะอาคาร และการสุ ขาภิบาล
ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยูห่ ่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรี ยน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรื อสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในกรณี ที่สถานประกอบกิจกรที่ไม่เข้าข่ายเป็ นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยูห่ ่างจาก
วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรี ยน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ไม่นอ้ ยกว่า 20 เมตร ทั้งนี้เพื่อ
ป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยหรื อการก่อเหตุราคาญของประชาชน
ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ต้องเป็ นอาคารที่มีความมัน่ คง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บันไดหนีไฟหรื อทางออกฉุ กเฉิ นมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรื อเครื่ องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุ กเฉิ นต้องมีไฟส่ องสว่างฉุ กเฉิ นเมื่อระบบไฟฟ้ าปกติขดั ข้อง
(2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ต้องมีหอ้ งน้ าและห้องส้วมตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยูใ่ นสภาพที่ถูกสุ ขลักษณะเป็ นประจาทุกวัน
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้ อนจากสารเคมี วัตถุอนั ตรายหรื อสิ่ งอื่นใดอัน
อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุ กเฉิ น ที่ลา้ งตาฉุ กเฉิ น ตามความจาเป็ นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอนั ตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรื อกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุ ขลักษณะดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุหรื อภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริ มาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรื อภาชนะรองรับและบริ เวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเ่ สมอ
(2) ในกรณี ที่มีการกาจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดาเนินการให้
ถูกต้องตามข้อบัญญัติวา่ ด้วยการกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
(3) กรณี ที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้ อนสารพิษหรื อวัตถุอนั ตรายหรื อสิ่ งอื่นใดที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
หรื อมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม จะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้ องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็ นพาหะของโรคติดต่อ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
ข้อ 12 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรื อห้องครัวที่จดั ไว้สาหรับการประกอบอาหาร การ
ปรุ งอาหาร การสะสมอาหารสาหรับคนงาน ต้องมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติวา่ ด้วยสถาน
จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่ งของให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัยเป็ นสัดส่ วนและ
ต้องรักษาความสะอาดอยูเ่ สมอ
หมวด 2
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้ องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่ องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบารุ งรักษาเครื่ องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมี

การฝึ กอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนดหรื อยอมรับให้แก่คนงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสี่ สิบของจานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(2) กรณี ที่มีวตั ถุอนั ตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับเก็บรักษาวัตถุอนั ตรายหรื อสิ่ งของที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรื ออัคคีภยั ได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หมวด 3
การควบคุมของเสี ย มลพิษหรือสิ่ งใดๆ
ทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ 16 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสี ยงหรื อความ
สัน่ สะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสี ยอันตราย หรื อมีการใช้สารเคมีหรื อวัตถุอนั ตราย
จะต้องดาเนินการควบคุมและป้ องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็ นเหตุราคาญหรื อเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของ
คนงานและผูอ้ ยูอ่ าศัยบริ เวณใกล้เคียง
หมวด 4
ใบอนุญาต
ข้อ 17 เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่เทศบัญญัติน้ ีมีผลใช้บงั คับ ห้ามมิให้ผใู ้ ดดาเนินกิจการ
ตามที่ตอ้ งมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็ นการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผรู ้ ับใบอนุญาตปฏิบตั ิ
เพื่อป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทัว่ ไปในเทศบัญญัติน้ ีก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ 18 ผูใ้ ดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ตอ้ งมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็ นการค้า
จะต้องยืน่ คาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลเสริ มซ้าย ประกาศกาหนด
ข้อ 19 ผูข้ อรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับที่ได้ตราไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเสริ มซ้าย ในหมวด 1, หมวด 2
และ หมวด 3 อย่างเคร่ งครัดและให้อยูใ่ นภาวะอันดีเสมอ

(2) ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมอาคารสถานที่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อน
(3) ต้องปฏิบตั ิการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(4) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อผูท้ ี่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายเข้าตรวจสถานที่
เครื่ องมือ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้นได้ ในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเก็บตัวอย่างสิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์ เพื่อนามาตรวจสอบความสะอาดและ
ความถูกต้องตามหลักสุ ขลักษณะ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ข้อ 20 ผูไ้ ด้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้ถือว่า
สละสิ ทธิ์
ข้อ 21 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรื อคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการหรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรื อความ
ไม่สมบูรณ์น้ นั ทั้งหมด และแจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จาเป็ นที่จะต้องส่ งคืนคาขอแก่ผขู ้ ออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรื อความไม่
สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสื อแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู ้ อ
อนุญาตทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคาขอซึ่ งมีรายละเอียดถูกต้องหรื อครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัติน้ ี
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิ บห้าวัน แต่
ต้องมีหนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครั้งให้ผขู ้ ออนุญาตทราบก่อนสิ้ นกาหนดเวลาตามวรรค
สองหรื อตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 22 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลเสริ มซ้าย เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยืน่ คาขอก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยนื่ คาขอพร้อมกับเสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออนุญาตใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 18 และข้อ 19 ด้วย

ข้อ 23 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศ
บัญญัติน้ ีในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณี ที่เป็ นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรื อก่อนใบอนุญาตสิ้ น
อายุสาหรับกรณี ที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ยค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยีส่ ิ บของจานวนค่าธรรมเนียมที่คา้ งชาระเว้นแต่ผู ้
ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสี ยค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 24 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ ีให้เป็ นรายได้ของเทศบาลตาบลเสริ มซ้าย
ข้อ 25 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 26 ในกรณี ที่ใบอนุญาตสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระที่สาคัญ ให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตยืน่
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ด ตาม
แบบที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ใบอนุญาตสู ญหาย ให้ผยู้ นื่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสู ญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใบอนุญาตถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระที่สาคัญ ให้ผยู้ นื่ คาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 27 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาตไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535 หรื อ เทศบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิ บห้าวัน
ข้อ 28 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิงถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535

(3) ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไข ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี และ
การไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน หรื อมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 29 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็ นหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูร้ ับใบอนุญาต หรื อผูร้ ับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงาน
ของผูร้ ับใบอนุญาต และให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรื อวันปิ ด
คาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ 30 ผูถ้ ูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 31 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติน้ ีตอ้ งระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ข้อ 32 ให้ยกเลิกบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
พ.ศ. 2551 และให้ใช้บญั ชีอตั ราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฉบับนี้แทน
ข้อ 33 ให้นายกเทศมนตรี ตาบลเสริ มซ้าย รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ีและให้มีอานาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรื อคาสั่งเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ)
(นายสมพร ไชยเมืองชื่น)
นายกเทศมนตรี ตาบลเสริ มซ้าย
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(..........................................................)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลาปาง

ที่
1

2

บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติตาบลเสริมซ้ าย
เรื่อง กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2554
ประเภทของกิจการ
กิจการทีเ่ กีย่ วกับปศุสัตว์
(1) การเลี้ยงเป็ ด ไก่ ห่าน
ก. จานวนตั้งแต่ 100 – 300 ตัว
ข. จานวนตั้งแต่ 301- 500 ตัว
ค. จานวนตั้งแต่ 501 – 1,000 ตัว
ง. จานวนตั้งแต่ 1,001 ตัวขึ้นไป
(2) การเลี้ยงสุ กร โค กระบือ ม้า แพะ แกะ
ก. จานวนตั้งแต่ 10 – 50 ตัว
ข. จานวนตั้งแต่ 51- 100 ตัว
ค. จานวนตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป
(3) การเลี้ยงสัตว์ต้ งั แต่ 5 ตัวขึ้นไป เพื่อรี ดเอาน้ านม
(4) การประกอบกิจการหรื อธุ รกิจอื่นใดในลักษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรื อเพื่อประโยชน์ของ
กิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรี ยกเก็บค่าดูหรื อค่าบริ การไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อไม่ก็ตาม
กิจการทีเ่ กีย่ วกับสั ตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่าสุ กร โค กระบือ ม้า แพะ แกะ เป็ นการจาหน่าย
นามาซึ่ งรายได้ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ ขาย
การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(2) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ สะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั
ไม่ได้ฟอก มิได้แปรรู ป รวมทั้งเขาสัตว์ และกระดูกสัตว์
(3) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ รวมถึงการตาก การ
เผา
(4) การประดิษฐ์เครื่ องใช้หรื อผลิตภัณฑ์สิ่งของต่างๆ จาก
สัตว์ หรื อจากส่ วนอื่นๆ ของสัตว์
(5) การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การ
สะสม หรื อการกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรื อพืช หรื อส่ วนหนึ่ง
ส่ วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อเป็ นอาหารสัตว์
(6) การสะสมหรื อ ล้างครั่ง

ค่ าธรรมเนียม

100.200.300.500.50.150.200.100.500.-

200.-

200.100.300.300.-

100.-

ที่
3

ประเภทของกิจการ
กิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหาร เครื่องดื่ม นา้ ดื่ม
(1) การผลิตเนย เนยเทียม
(2) การผลิตกะปิ น้ าพริ กแกง น้ าพริ กเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบู
ดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซี อิว้ หอยดอง หรื อซอสปรุ งรสอื่นๆ
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุง้ เจ่า
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(4) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการ
ผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การ
เร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(5) การเคี่ยวน้ ามันหมู ผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ งั
ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(6) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้ วุน้ เส้น
เกี้ยมอี๋
(7) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
(8) การประกอบกิจการการทาขนมปั งสด ขนมปั งแห้ง จันอับ
ขนมเปี๊ ยะ
(9) การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้อง
เย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(10) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถัว่ เหลือง
เครื่ องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋ องขวดหรื อภาชนะอื่นใด
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(11) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล
(12) การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว
(13) การผลิต การบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุ ราพื้นบ้าน สุ รา
เบียร์ น้ าสมสายชู
(14) การคัว่ กาแฟ
(15) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่ องจักร
(16) การผลิตผงชูรส
(17) การผลิตน้ ากลัน่ น้ าบริ โภค

ค่ าธรรมเนียม
100.100.-

100.100.-

100.-

100.100.100.100.100.-

100.100.300.100.300.300.300.-

ที่

4

5

ประเภทของกิจการ
(18) การตาก การหมัก การดอกผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(19) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรื อเครื่ องดื่มชนิดผง
อื่น ๆ
(20) การผลิต การสะสมไอศกรี ม เพื่อการจาหน่ายนามาซึ่ ง
รายได้ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(21) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(22) การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้น การผลิตเพื่อใช้ในสถานที่
จาหน่าย และเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อน
(23) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่ องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ 5
แรงม้าขึ้นไป
กิจการทีเ่ กีย่ วกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ ชาระล้าง
(1) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วย
เครื่ องจักร
(2) การผลิต การบรรจุยาสี ฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น
เครื่ องสาอางต่าง ๆ
(3) การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป
(3) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่างๆ
กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร (ยกเว้ นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน)
(1) การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช
(2) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ยางพารา
(3) การผลิตแป้ งมันสาปะหลัง แป้ งสาคูหรื อแป้ งอื่นใน
ทานองเดียวกันด้วยเครื่ องจักร
(4) การสี ขา้ วด้วยเครื่ องจักร
(5) การผลิตยาสู บ
(6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วย
เครื่ องจักร
(7) การผลิต การสะสมปุ๋ ย เพื่อการจาหน่ายทางการเกษตร
(8) การผลิตใยมะพร้าว หรื อวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่ องจักร

ค่ าธรรมเนียม
100.100.100.100.100.200.-

1,000.100.100.500.100.-

300.500.100.300.100.200.300.100.-

ที่

6

7

8

ประเภทของกิจการ
(9) การตาก การสะสม หรื อการขนถ่ายมันสาปะหลัง ถัว่ ลิสง
กระเทียม เพื่อการจาหน่ายนามาซึ่ งรายได้
(10) การเก็บ สะสม จาหน่าย วัสดุอุปกรณ์เพื่อการเกษตร
กิจการทีเ่ กีย่ วกับโลหะ หรือแร่
(1) การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์
หรื อเครื่ องใช้ต่าง ๆ
(2) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่ หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้น
กิจการใน (1)
(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน
การรี ด การอัดโลหะด้วยเครื่ องจักรหรื อก๊าซ หรื อไฟฟ้ า
ยกเว้นกิจการใน (1)
(4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก
โครเมียม นิกเกิล หรื อโลหะอื่นใด
(5) การขัด การล้างโลหะ ด้วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่น
(6) การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรื อการ
ล้างแร่
กิจการเกีย่ วกับยานยนตร์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่น
สารกันสนิมยานยนต์
(2) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับ
อากาศ เครื่ องเสี ยงหรื ออุปกรณ์ที่เป็ นส่ วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่ องจักรกลหรื อเครื่ องกล
(3) การล้าง อัดฉี ดยานยนต์ การผลิต การซ่อม การอัด
แบตเตอรี่
(4) การปะยาง การเชื่อมยาง
(5) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช
กิจการทีเ่ กีย่ วกับไม้
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ ก้านธูป กรอบรู ป
(2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่ อง
การทาคิ้ว การอบไม้ หรื อการตัดไม้ดว้ ยเครื่ องจักร
(3) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็ นสิ่ งของด้วยเครื่ องจักร หรื อการ
พ่น การทาสารเคมีเคลือบเงาสี หรื อ การแต่งสาเร็ จ
(4) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้วยกระดาษ

ค่ าธรรมเนียม
200.500.200.200.500.-

500.300.1,000.-

300.300.-

300.100.200.200.200.200.100.-

ที่

9

10

ประเภทของกิจการ
(5) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(6) การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน เพื่อการจาหน่าย
(7) การสะสม ขนส่ ง ขี้เลื่อยจากเศษไม้ ขี้เถ้า แกลบต่างๆ
กิจการทีเ่ กีย่ วกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด อบไอน้ า อบสมุนไพร
รวมถึงการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริ มความงามต่าง ๆ
(2) การประกอบกิจการโรงแรม รี สอร์ ท บริ การอาหารและที่
พัก หรื อกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(3) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้อง
แบ่งเช่า หรื อกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(4) การประกอบกิจการโรงมหรสพ การบันเทิง
(5) การจัดให้มีการแสดง การบริ การ การแสดงดนตรี
คาราโอเกะ เป็ นธุ รกิจนามาซึ่ งรายได้
(6) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรื อกิจการอื่นๆ ใน
ทานองเดียวกัน
(7) การประกอบกิจการเสริ มสวยหรื อแต่งทรงผม
(8) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้ กม บริ การอินเตอร์ เน็ต
(9) การประกอบกิจการทางการแพทย์ สาธารณสุ ข สถาน
บริ การทางพยาบาลเบื้องต้น เช่น คลินิก
(10) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรื อสนามฝึ กซ้อม
กอล์ฟ
กิจการเกีย่ วกับสิ่ งทอ
(1) การปั่ นด้าย การกรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่ องจักร หรื อทอผ้า
ด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ 5 กี่ข้ ึนไป
(2) การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ ายหรื อนุ่น
(3) การปั่ นด้ายหรื อนุ่นด้วยเครื่ องจักร
(4) การทอเสื่ อ กระสอบ พรม หรื อสิ่ งทออื่นๆ ด้วยเครื่ องจักร
(5) การเย็บผ้าด้วยเครื่ องจักรตั้งแต่ 5 เครื่ องขึ้นไป
(6) การพิมพ์ผา้ หรื อการพิมพ์บนสิ่ งทออื่นๆ
(7) การซักอบ รี ด อัดกลีบผ้า การย้อม กัดสี ผา้ หรื อสิ่ งทออื่นๆ

ค่ าธรรมเนียม
200.100.200.100.1,000.500.500.500.200.100.200.200.1,000.-

100.100.100.100.100.100.100.-

ที่
11

12

13

ประเภทของกิจการ
กิจการทีเ่ กีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุทคี่ ล้ ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผา หรื อผลิตภัณฑ์ดินเผา
(2) การผลิตเครื่ องใช้ดว้ ยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
(3) การสะสม ซีเมนต์ ดิน หิน ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์หินเป็ นสิ่ งของต่าง ๆ
(5) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ ใยหิ นเป็ นส่ วนประกอบ
หรื อส่ วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา
กระเบื้องยาง ฝ้ าเพดาน ท่อน้ า เป็ นต้น
(6) การผลิตกระจก หรื อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแก้ว
(7) การผลิตกระดาษทราย
กิจการเกีย่ วกับ ปิ โตเลีย่ ม ถ่ านหิน สารเคมี
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งกรด ด่าง สาร
ออกซิไดซ์ หรื อสารตัวทาละลาย
(2) การผลิต บรรจุ สะสม ขนส่ งแก๊ส จาหน่ายก๊าซหุ งต้ม
(3) การผลิต การกลัน่ การสะสม ขนส่ งน้ ามันปิ โตรเลียม หรื อ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(4) การผลิต การล้างฟิ ล์มรู ปถ่ายหรื อฟิ ล์มภาพยนตร์
(5) การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
(6) การผลิตน้ าแข็งแห้ง
(7) การผลิต การสะสม การขนส่ งดอกไม้เพลิง หรื อสารเคมีอนั
เป็ นส่ วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
(8) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ ง การจาหน่ายสาร
กาจัดศัตรู พืชหรื อพาหนะนาโรค
(9) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอืน่ ๆ
(1) การพิมพ์หนังสื อ หรื อสิ่ งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้วย
เครื่ องจักร การเข้าเล่มหนังสื อ การถ่ายเอกสาร การเคลือบบัตร
เอกสารต่าง ๆ
(2) การผลิต การจาหน่าย การซ่อมเครื่ องอีเลคทรอนิกส์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
(3) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
(4) การสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของที่ชารุ ด วัสดุใช้แล้วหรื อเหลือใช้
(ค้าของเก่า)

ค่ าธรรมเนียม
100.200.200.200.300.-

200.200.200.100.200.200.200.100.100.100.100.100.-

100.100.100.-

ที่

ประเภทของกิจการ
(5) การประกอบกิจการโกดังสิ นค้า
(6) การล้างขวด ภาชนะ หรื อบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้แล้ว
(7) กิจการรับเหมาก่อสร้าง

ค่ าธรรมเนียม
100.100.1,000.-

