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

 
หลักการ 

  เพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชมพู  เรื่อง   ควบคุมกิจการท่ีเป�นอันตรายต อสุขภาพ     
พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

เหตุผล 
  เนื่องด*วยเทศบาลเมืองเขลางค+นคร  ได*รับการยกฐานะเป�นเทศบาลเมืองเขลางค+นครตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดต้ังเทศบาลตําบลชมพู  อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง  เป�นเทศบาลเมืองเขลางค+นคร  
ลงวันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๔๗  โดยยังคงใช*เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชมพู ว าด*วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕      
เรื่องควบคุมกิจการท่ีเป�นอันตรายต อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  บังคับใช*อยู   ดังนั้นเพ่ือเปลี่ยนชื่อเทศบัญญัติให*ตรงกับ
ชื่อเทศบาลป7จจุบันและ เพ่ือประโยชน+ในการควบคุมหรือกํากับดูแลกิจการท่ีเป�นอันตรายต อสุขภาพในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค+นคร  ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ให*กระทําได*โดยการตราเป�นเทศบัญญัติจึง     
ตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร 
เรื่อง  กิจการท่ีเป�นอันตรายต�อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
............................................................................... 

  โดยท่ีเป�นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค+นคร  ว าด*วยกิจการท่ีเป�นอันตราย      
ต อสุขภาพ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐  มาตรา ๖๑  มาตรา ๖๒  มาตรา ๖๓  แห งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา ๓๒  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘         
มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕  แห งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม  อันเป�น
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  โดยความเห็นชอบของ  
สภาเทศบาลเมืองเขลางค+นครและผู*ว าราชการจังหวัดลําปาง  จึงตราเทศบัญญัติไว*ดังต อไปนี้ 

 ข.อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค+นคร  เรื่อง  กิจการท่ีเป�นอันตราย
ต อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข.อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับในเขตเทศบาลเมืองเขลางค+นคร  นับต้ังแต เม่ือได*ประกาศไว*    
โดยเปCดเผย  ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค+นคร แล*วเจ็ดวัน 

ข.อ  ๓  ให*ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชมพู ว าด*วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓           
เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเป�นอันตรายต อสุขภาพ 

บรรดาเทศบัญญัติ  ข*อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่ง อ่ืนใดในส วนท่ีได*ตราไว*แล*ว            
ในเทศบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย*งกับข*อบังคับในเทศบัญญัตินี้  ให*ใช*เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ข.อ  ๔  ในเทศบัญญัตินี้         

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว า  สถานท่ีท่ีใช*ในการประกอบกิจการท่ีเป�นอันตราย      
ต อสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑  แห ง  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ผู.ดําเนินกิจการ”  หมายความว า  ผู*เป�นเจ*าของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออย างอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความว า  ผู*ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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“มลพิษทางเสียง”  หมายความว า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ      
สถานประกอบกิจการท่ีทําให*มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความว า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําให*มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ   
สถานประกอบกิจการท่ีทําให*มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว า  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ        
สถานประกอบกิจการท่ีทําให*มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว า  ตึก บ*าน เรือน โรง ร*าน แพ คลังสินค*า สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสร*างข้ึน
อย างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข*าอยู หรือเข*าใช*สอยได* 

“โรงมหรสพ”  หมายความว า  อาคารหรือส วนใดของอาคารท่ีใช* เป�นสถานท่ีสําหรับ             
ฉายภาพยนตร+  แสดงละคร  แสดงดนตรี  หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด  และมีวัตถุประสงค+เพ่ือเปCดให*สาธารณชน    
เข*าชมการแสดงนั้น  เป�นปกติธุระ  โดยมีค าตอบแทนหรือไม ก็ตาม 

“เจ.าพนักงานท.องถ่ิน”  หมายความว า  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค+นคร 
“เจ.าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว า  เจ*าพนักงานซ่ึงได*รับการแต งต้ังจาก รัฐมนตรีว า   

การกระทรวงสาธารณสุข  ให*ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“ผู.ซ่ึงได.รับการแต�งตั้งจากเจ.าพนักงานท.องถ่ิน”  หมายความว า  ข*าราชการ  หรือพนักงาน    

ส วนท*องถ่ิน  ซ่ึงได*รับการแต งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน  ให*ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                 
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การค.า”  หมายความว า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย+  การอุตสาหกรรม  การเกษตร     
การผลิต  หรือการให*บริการใดๆเพ่ือทําประโยชน+อันมีมูลค า 

ข.อ ๕  ให*นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค+นคร  มีหน*าท่ีรักษาการให*เป�นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให*
มีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให*เป�นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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หมวด ๒ 
กิจการท่ีเป�นอันตรายต�อสุขภาพ 

ข.อ ๖  ให*กิจการท่ีเป�นอันตรายต อสุขภาพประเภทต างๆ  ดังต อไปนี้เป�นกิจการท่ีต*องมีการควบคุม
ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค+นคร 

๑. กิจการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตว� 
  (๑)  การเลี้ยงสัตว+บก  สัตว+ปMก  สัตว+น้ํา  สัตว+เลื้อยคลาน  หรือแมลง 
๒. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว�และผลิตภัณฑ� 

(๑) การฆ าสัตว+  ยกเว*นในสถานท่ีจําหน ายอาหาร  การเร ขาย  การขายในตลาด  และการฆ า    
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๒) การฟอกหนังสัตว+  ขนสัตว+  การสะสมหนังสัตว+  ขนสัตว+ท่ียังไม ได*ฟอก 
(๓) การสะสมเขาสัตว+  กระดูกสัตว+  ท่ียังมิได*แปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนังสัตว+  เอ็นสัตว+  ไขสัตว+ 
(๕) การประดิษฐ+เครื่องใช*หรือผลิตภัณฑ+อ่ืนๆจากเปลือกหอย  กระดูกสัตว+  เขาสัตว+  หนังสัตว+  

ขนสัตว+  หรือส วนอ่ืนๆของสัตว+ 
(๖) การผลิต  การโม   การปQน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใด   

ต อสัตว+หรือพืช  หรือส วนหนึ่งส วนใดของสัตว+หรือพืช  เพ่ือเป�นอาหารสัตว+ 
(๗) การสะสมหรือการล*างครั่ง 

๓. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
(๑) การผลิตกะปC  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เต*าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  

หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  ยกเว*นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร*า  ปลาเจ า กุ*งเจ า ยกเว*นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓) การตากเนื้อสัตว+ การผลิตเนื้อสัตว+เค็ม การเค่ียวมันกุ*ง ยกเว*นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๔) การนึ่ง  การต*ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว+  พืช  ยกเว*น   

ในสถานท่ีจําหน ายอาหาร  การเร ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๕) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส*กรอก หมูต้ัง ยกเว*นในสถานท่ีจําหน ายอาหาร  

การเร ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๖) การผลิตเส*นหม่ี  ขนมจีน  กSวยเต๋ียว  เต*าฮวย  เต*าหู*  วุ*นเส*น  เก้ียมอ๋ี 
(๗) การผลิตอาหารบรรจุกระปVอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๘) การประกอบกิจการการทําขนมป7งสด  ขนมป7งแห*ง  จันอับ  ขนมเปMWยะ 
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(๙) การแกะ การล*างสัตว+น้ํา ท่ีไม ใช ส วนหนึ่งของกิจการห*องเย็น ยกเว*นการผลิตเพ่ือบริโภค       
ในครัวเรือน 

(๑๐) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องด่ืมชนิดต างๆ  บรรจุกระปVอง  
ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว*นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๑๑) การผลิต  การแบ งบรรจุน้ําตาล 
(๑๒) การผลิตผลิตภัณฑ+จากน้ํานมวัว 
(๑๓) การผลิต  การบรรจุเอทิลแอลกอฮอล+  สุรา  เบียร+  น้าํส*มสายชู 
(๑๔) การผลิตลูกชิ้นด*วยเครื่องจักร 
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
(๑๖) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม*  หรือพืชอย างอ่ืน  ยกเว*นการผลิตเพ่ือบริโภค       

ในครัวเรือน 
(๑๗) การผลิต  การบรรจุใบชาแห*ง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ 
(๑๘) การผลิตไอศกรีม  ยกเว*นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑๙) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ+อ่ืนๆ  ท่ีคล*ายคลึงกัน 
(๒๐) การประกอบกิจการห*องเย็น  แช แข็งอาหาร 
(๒๑) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว*นการผลิตเพ่ือใช*ในสถานท่ีจําหน ายอาหาร  และเพ่ือการบริโภค      

ในครัวเรือน   
(๒๒) การเก็บ  การถนอมอาหารด*วยเครื่องจักรท่ีมีกําลังต้ังแต   ๕  แรงม*าข้ึนไป 

๔. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร    
(๑) การผลิตแปXงมันสําปะหลัง  แปXงสาคูหรือแปXงอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกันด*วยเครื่องจักร 
(๒) การสีข*าวด*วยเครื่องจักร 
(๓) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข*าวด*วยเครื่องจักร 
(๔) การผลิต  การสะสมปุVย 
(๕) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ ายมันสําปะหลัง 

๕. กิจการท่ีเก่ียวกับแร�และโลหะ 
(๑) การผลิตโลหะเป�นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ+หรือเครื่องใช*ต างๆ 
(๒) การหลอม  การหล อ  การถลุงแร   หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว*นกิจการใน  (๑) 
(๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะด*วย

เครื่องจักร  หรือกYาซ  หรือไฟฟXา  ยกเว*นกิจการใน  (๑) 
(๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด*วยตะก่ัว สังกะสี  ดีบุก  โครเม่ียม  นิเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว*น

กิจการใน (๑) 



-๕- 

(๕) การทําเหมืองแร   การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล*างแร  
๖. กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต�  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

(๑) การต อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ นสี  การพ นสารกันสนิมยานยนต+ 
(๒).การต้ังศูนย+ถ วงล*อ  การซ อม  การปรับแต งระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ+ท่ีเป�นส วนประกอบ

ของยานยนต+  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต+  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว*บริการ หรือจําหน าย

และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ อมหรือปรับปรุงยานยนต+   เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกล าวด*วย 
(๔) การล*าง  การอัดฉีดยานยนต+ 
(๕) การผลิต  การซ อม  การอัดแบตเตอรี่ 
(๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

๗. กิจการท่ีเก่ียวกับไม. 
(๑) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขูดร อง  การทําค้ิว  หรือการตัดไม*ด*วย 

เครื่องจักร 
(๒) การประดิษฐ+ไม*  หวาย  เป�นสิ่งของด*วยเครื่องจักร  หรือการพ น  การทาสารเคลือบเงาสี หรือ

การแต งสําเร็จจากผลิตภัณฑ+จากไม*  หรือหวาย 
(๓) การอบไม* 
(๔) การผลิตธูปด*วยเครื่องจักร 
(๕) การประดิษฐ+สิ่งของ เครื่องใช* เครื่องเขียนด*วยกระดาษ 
(๖) การผลิตกระดาษต างๆ 
(๗) การเผาถ าน หรือการสะสมถ าน 

๘. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว*นแต เป�นการให*บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว าด*วย

สถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว*นแต เป�นการให*บริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว าด*วยสถานพยาบาล 
(๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว*นแต เป�นการให*บริการใน ๙ (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว าด*วยสถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให*เช า  ห*องเช า  ห*องพักแบ งเช า  หรือกิจการอ่ืน          
ในทํานองเดียวกัน 



-๖- 

(๖) การจัดให*มีการแสดงดนตรี  เต*นรํา  รองเง็ง  ดิสโก*เทค  คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืนๆ      
ในทํานองเดียวกัน 

(๗) การประกอบกิจการสระว ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว*นแต เป�นการ
ให*บริการใน  ๙ (๑) 

(๘) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต งผม  เว*นแต กิจการท่ีอยู ในบังคับตามกฎหมายว าด*วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๙) การประกอบกิจการให*บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีควบคุมทางโภชนาการ  ให*อาหารท่ีมี
วัตถุประสงค+พิเศษ การบริหารร างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว*นแต เป�นการให*บริการใน ๘ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว าด*วยสถานพยาบาล 

(๑๐) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู*เกม 
(๑๑) การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(๑๒) การประกอบกิจการให*บริการเลี้ยงดูเด็กท่ีบ*าน 

๙. กิจการท่ีเก่ียวกับส่ิงทอ 
(๑) การป7Zนด*าย การกรอด*าย การทอผ*าด*วยเครื่องจักร หรือการทอผ*าด*วยก่ีกระตุกต้ังแต  ๕ ก่ีข้ึนไป 
(๒) การสะสมปอ  ปQาน  ฝXาย  หรือนุ น 
(๓) การเย็บผ*าด*วยเครื่องจักรต้ังแต   ๕  เครื่องข้ึนไป 
(๔) การพิมพ+ผ*า  หรือการพิมพ+บนสิ่งทออ่ืนๆ 
(๕) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ*าด*วยเครื่องจักร 
(๖) การย*อม  การกัดสีผ*า  หรือสิ่งทออ่ืนๆ 

๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต�  หรือวัตถุท่ีคล.ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ+ดินเผา 
(๒) การระเบิด  การโม  การปQนหินด*วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตเครื่องใช*ด*วยซีเมนต+  หรือวัตถุท่ีคล*ายคลึง 
(๔) การสะสม  การผสมซีเมนต+  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคล*ายคลึง 
(๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ+หินเป�นสิ่งของต างๆ 
(๗) การผลิตชอล+ก  ปูนปาสเตอร+  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ+ต างๆท่ีมีแร ใยหินเป�นส วนประกอบหรือส วนผสม เช น ผ*าเบรก  ผ*าครัช  

กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝXาเพดาน  ท อน้ํา  เป�นต*น 
 
 

 



-๗- 

๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกับปBโตรเลียม  ถ�านหิน  สารเคมี 
(๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส งกรด  ด าง  สารออกซิไดซ+  หรือสารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส งกYาซ 
(๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส งน้ํามันปCโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ+ปCโตรเลียมต างๆ 
(๔) การพ นสี  ยกเว*นกิจการใน  ๖ (๑) 
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช*ด*วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด+  เบเกอร+ไลท+  หรือวัตถุ    

ท่ีคล*ายคลึง 
(๖) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
(๗) การผลิต  การล*างฟCล+มรูปถ าย  หรือฟCล+มภาพยนตร+ 
(๘) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๙) การผลิต  การสะสม  การขนส งดอกไม*เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป�นส วนประกอบในการผลิต

ดอกไม*เพลิง 
(๑๐) การผลิตเชลแล็ค  หรือสารเคลือบเงา 
(๑๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 
(๑๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

๑๒.กิจการอ่ืนๆ 
(๑) การพิมพ+หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ+อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด*วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต  การซ อมเครื่องอิเลคทรอนิกส+  เครื่องไฟฟXา  อุปกรณ+อิเลคทรอนิกส+  อุปกรณ+ไฟฟXา 
(๓) การพิมพ+แบบ  พิมพ+เขียว  หรือการถ ายเอกสาร 
(๔) การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใช*แล*ว  หรือเหลือใช* 
(๕) การประกอบกิจการโกดังสินค*า 
(๖) การล*างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ+ท่ีใช*แล*ว 
(๗) การพิมพ+สีลงบนวัตถุท่ีมิใช สิ่งทอ 

ข.อ ๗  สถานประกอบกิจการท่ีต*องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ท่ีต้ังอยู ในเขตท่ีกฎหมายว าด*วย
การผังเมือง  หรือกฎหมายว าด*วยการควบคุมอาคารมีผลใช*บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเข*าข าย         
เป�นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต*องปฏิบัติตามกฎหมายว าด*วยการนั้นและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*องด*วย  แล*วแต กรณี   

 
 
 
 



-๘- 

หมวด ๓ 
สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ข.อ ๘  สถานประกอบกิจการต*องต้ังอยู ห างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอ่ืนๆ  ตามกฎหมายว าด*วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง  ท้ังนี้  
เพ่ือปXองกันอันตรายต อสุขภาพอนามัย  หรือการก อเหตุรําคาญ  ของประชาชน 

ข.อ ๙  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคาร  ต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑ+  ดังต อไปนี้ 
(๑)  ต*องเป�นอาคารท่ีมีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได*    

ตามกฎหมายว าด*วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป�นไปตามกฎหมายว าด*วยการควบคุมอาคาร  และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง  ท้ังนี้ ต*องไม มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว างเพียงพอ  และมีปXายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  
โดยทางออกฉุกเฉินต*องมีไฟส องสว างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟXาปกติขัดข*อง 

(๒)  ต*องจัดให*มีระบบการจัดแสงสว าง  และการระบายอากาศให*เป�นไปตามกฎหมายว าด*วย     
การควบคุมอาคาร  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง 

(๓)  ต*องมีห*องน้ําและห*องส*วม  ตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายว าด*วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให*อยู ในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเป�นประจํา    
ทุกวัน 

ข.อ ๑๐  สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเป\]อนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด
อันอาจเป�นอันตรายต อสุขภาพต*องจัดให*มีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีล*างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป�นและเหมาะสม        
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว*ในกฎหมายว าด*วยวัตถุอันตราย  
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง 

ข.อ ๑๑  สถานประกอบกิจการต*องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม  และเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับ  และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู เสมอ 
(๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ต*องแจ*งและได*รับมอบให*ดําเนินการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอย

จากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน  ภายใต*การควบคุมของเทศบาลเมืองเขลางค+นคร 
(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเป\]อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจเป�นอันตรายต อสุขภาพ

หรือมีผลกระทบต อสิ่งแวดล*อมจะต*องดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข*อง 
 
 



-๙- 

ข.อ  ๑๒  สถานประกอบกิจการต*องมีการปXองกันและกําจัดแมลง  และสัตว+ ท่ีเป�นพาหะ          
ของโรคติดต อให*ถูกต*องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล*อม 

ข.อ ๑๓  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหาร  หรือห*องครัวท่ีจัดไว*สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต*องมีการดําเนินการให*ถูกต*องตามเทศบัญญัติว าด*วยสถานท่ี
จําหน ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ข.อ  ๑๔  สถานประกอบกิจการต*องจัดวางสิ่งของให*เป�นระเบียบเรียบร*อย  ปลอดภัยเป�นสัดส วน
และต*องรักษาความสะอาดอยู เสมอ 

 

หมวด ๔ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
ข.อ ๑๕  สถานประกอบกิจการต*องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให*เป�นไป

ตามกฎหมายว าด*วยการคุ*มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง 

ข.อ ๑๖  สถานประกอบกิจการต*องจัดให*มีการปXองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 
 (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม*และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว าด*วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายท่ีเก่ียวข*อง 
(๒)  กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ต*องมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือสิ่งของ   

ท่ีอาจก อให*เกิดอันตราย  หรืออัคคีภัยได*ง ายไว*โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว าด*วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน        
ท่ีเก่ียวข*อง 

หมวด ๕ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใดๆ 

ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ข.อ ๑๗  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการท่ีอาจก อให*เกิดมลพิษทางเสียง  หรือความ
สั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือการใช*สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  จะต*อง
ดําเนินการควบคุม  และปXองกันมิให*เกิดผลกระทบจนเป�นเหตุรําคาญ  หรือเป�นอันตรายต อสุขภาพของคนงาน   
และผู*อยู อาศัยบริเวณใกล*เคียง 

 



-๑๐- 

หมวด ๖ 
ใบอนุญาต 

ข.อ ๑๘  เม่ือพ*นกําหนดเก*าสิบวันนับแต วันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับ ห*ามมิให*ผู*ใดดําเนินกิจการ
ตามท่ีต*องมีการควบคุมตามข*อ ๖  ในลักษณะท่ีเป�นการค*า  เว*นแต จะได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน   
  ใบอนุญาตให*ใช*ได*สําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแห งเดียว 

  ข.อ  ๑๙  ผู*ใดประสงค+จะประกอบกิจการตามท่ีต*องมีการควบคุมตามข*อ ๖  ในลักษณะท่ีเป�น
การค*าจะต*องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว*ท*ายเทศบัญญัตินี้  พร*อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต อไปนี้        
  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข*าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พร*อมรับรองสําเนา
ถูกต*อง   
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ*านพร*อมรับรองสําเนาถูกต*อง   
  (๓)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร*อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน       
ของผู*แทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผู*ขอรับใบอนุญาตเป�นนิติบุคคล)  
  (๔)  หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีเจ*าของกิจการไม มายื่นขอรับใบอนุญาตด*วยตนเอง) 
  (๕)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป�นอันตรายต อสุขภาพฉบับตัวจริง (กรณีต ออายุใบอนุญาต) 
  (๖)  สําเนาทะเบียนบ*านสถานประกอบการ (กรณีสําเนาทะเบียนบ*านของสถานประกอบการมิได*
อยู เลขท่ีเดียวกันกับท่ีผู*ประกอบการอาศัยอยู ให*นําทะเบียนบ*านของสถานประกอบการมาประกอบด*วย) 
  (๗)  สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช*ประกอบการ  ในกรณีท่ีมิได*เป�นเจ*าของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช*ประกอบการต*องมีหนังสือยินยอมของเจ*าของอาคารหรือท่ีดินให*ประกอบกิจาร
ตามท่ีขอรับใบอนุญาตได*  (ในกรณีเป�นการเช า  ให*ใช*หนังสือสัญญาการเช าพ้ืนท่ีหรืออาคาร) 
  (๘)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข*อง (ถ*ามี) 
  (๙)  เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข*อง  (ถ*ามี) 

  ข.อ ๒๐  ผู*ขอรับใบอนุญาตจะต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑ+  วิธีการและเง่ือนไข  ตามท่ีเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินกําหนด  ดังต อไปนี้ 
  (๑)  การระบายน้ํา  และรางระบายน้ําต*องไม มีลักษณะเป�นท่ีเดือดร*อนแก ผู*ใช*น้ํา  ในน้ําสาธารณะ
หรือแก ผู*อาศัยอยู ใกล*เคียง 
  (๒)  ต*องจัดให*มีการควบคุมอาคารสถานท่ีให*สะอาด  และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ 
 
 
 



-๑๑- 

  (๓)  ต*องมีมาตรการควบคุม  และปXองกันเหตุรําคาญด*านกลิ่น  แสง  รังสี  เสียง  ความร*อน  สิ่งมี
พิษ  ความสั่นสะเทือน  ฝุQน  ละออง  เขม า  เถ*า  หรือกรณีอ่ืนใดจนเป�นเหตุให*เสื่อม  หรืออาจเป�นอันตราย        
ต อสุขภาพ  ตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินกิจการ 

สําหรับกิจการประเภทดังกล�าวต�อไปนี้  ผู.ขอรับใบอนุญาต  จะต.องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�  
วิธีการ  และเง่ือนไขตามท่ีเจ.าพนักงานท.องถ่ินกําหนดเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสมของประเภทกิจการ 
ดังต�อไปนี้ 

 
ประเภทกิจการ หลักเกณฑ� , วิธีการ , เง่ือนไข 

(๑)  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว+ ๑. ต*องมีระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูล  และมูลฝอยท่ี
ถูกต*องตามหลักสุขาภิบาล 
๒. ต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑ+ด*านสุขลักษณะสถาน
ประกอบการ , สุขอนามัยผู*ปฏิบัติงาน , ด*านการจัดการ
แหล งแพร เชื้ อโรค  หรือสัตว+   และแมลงนํา โรค  
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข 
๓ .  ต* อ ง มี ร ะบ บ บํ า บั ดห รื อก า รจั ด ก า รน้ํ า เ สี ย ที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินกิจการ 

 
(๒)  กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว+และผลิตภัณฑ+ ๑. ต*องมีการจัดเก็บสารเคมีให*เป�นหมวดหมู   และให*

เป�นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข*อง 
๒.  ต*องมีระบบการกําจัดสิ่ งปฏิ กูล  และมูลฝอย          
ท่ีถูกต*องตามหลักสุขาภิบาล  
๓. ต*องจัดให*มีอุปกรณ+ปXองกันอันตรายส วนบุคคล / 
ปXองกันอันตรายท่ีตัวเครื่องจักร 
๔. ต*องมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ   
ในการดําเนินกิจการ 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

ประเภทกิจการ หลักเกณฑ� , วิธีการ , เง่ือนไข 
(๓)  กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม ๑. ต*องมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ  

ในการดําเนินงาน 
๒ .  ต* อ ง มี ร ะ บ บ ดั ก จั บ เ ข ม า ค วั น   ดั ก จั บ ฝุQ น                
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓. ต*องจัดให* มีการควบคุม  ตรวจสอบระบบทํา      
ความเย็นตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินกิจการ 
๔. ผู*ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการ  หรือผู*ปฏิบัติงาน   
ท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม  ต*องไม มีเหตุ     
อันควรเชื่อว าตนเป�นโรคติดต อท่ีระบุไว*  หรือเม่ือเจ*า
พนักงานสาธารณสุขได*ตรวจพบว าตนเป�นพาหะ  หรือ
ได* รับแจ* งความเป�นหนั งสือแล*วว าตนเป�นพาหะ       
ของโรคติดต อ  ดังระบุไว*ต อไปนี้ 

๔.๑  โรคเรื้อน 
๔.๒  วัณโรค 
๔.๓  กามโรค 
๔.๔  คุดทะราด 
๔.๕  ไข*ทรพิษ 
๔.๖  ไข*อีสุกอีใส 
๔.๗  หัด 
๔.๘  บิด 
๔.๙  คางทูม 
๔.๑๐ อหิวาตกโรค 
๔.๑๑ โรคผิวหนังท่ีน ารังเกียจ 
๔ .๑๒  โรค อ่ืนๆ  ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 
๕ .  ผู* ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ต* อ ง จั ด ส ถ า น ท่ี   ห รื อ
สภาพแวดล*อมให*ถูกสุขลักษณะ 
๖. ผู*ให*บริการ  หรือผู*สัมผัสอาหาร  ต*องปฏิบัติให*ถูก
สุขอนามัยส วนบุคคล  และสุขลักษณะของกรรมวิธีการ
ผลิตและจําหน ายด*วย 



-๑๓- 
 

ประเภทกิจการ หลักเกณฑ� , วิธีการ , เง่ือนไข 
(๔)  กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร ๑.)ต*องมีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน

การดําเนินกิจการ 
๒. ต*องจัดให* มีอุปกรณ+ปXองกันอันตรายส วนบุคคล / 
ปXองกันอันตรายที่ตัวเคร่ืองจักร 
๓. จัดให*มีอุปกรณ+ไฟฟXาเป�นชนิดปXองกันไฟได* 
มีการปXองกันการเกิดอัคคีภัย 
๔.จัดให*มีอุปกรณ+ดับเพลิง มีทางหนีไฟ ติดปXาย คําเตือน
ห*ามสูบบุหร่ี 
๕. มีมาตรการปXองกัน ควบคุมฝุQนละออง และเสียง 
 

(๕)  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร  ๑. จัดให*มีอุปกรณ+ดับเพลิง มีทางหนีไฟ ติดปXาย คําเตือน
ห*ามสูบบุหร่ี 
๒. ต*องมีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การดําเนินกิจการ 

 ๓. ให*มีการควบคุมการใช*และการจัดเก็บวัตถุดิบให*เป�น
หมวดหมู  

 ๔. ต*องจัดให* มี อุปกรณ+ปXองกันอันตรายส วนบุคคล / 
ปXองกันอันตรายที่ตัวเคร่ืองจักร 

 ๕. มีมาตรการปXองกัน ควบคุมฝุQนละออง และเสียง 
  

(๖ )   กิ จกา ร ท่ี เ ก่ี ย ว กับยานยนต+   เ ค รื่ อ ง จั ก ร  
หรือเครื่องกล 

๑. ต*องจัดให* มี อุปกรณ+ปXองกันอันตรายส วนบุคคล / 
ปXองกันอันตรายที่ตัวเคร่ืองจักร 
๒. ต*องมีการจัดเก็บสารเคมีให*เป�นหมวดหมู  และเป�นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข*อง 
๓. ต*องก้ัน / แยกห*องเพื่อปXองกันการฟุXงกระจายของ
สารเคมีอันตราย และฝุQนละออง 
๔.  ต*องมีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การดําเนินกิจการ 
 

 



-๑๔- 
 

ประเภทกิจการ หลักเกณฑ� , วิธีการ , เง่ือนไข 
 ๕. มีมาตรการปXองกันควบคุมเสียงดัง หรือใช*วัสดุซึมซับเสียงก้ันแยกห*อง 

๖. มีมาตรการในการกําจัดกลิ่นไอ  ควัน  ของยาง 
๗. มีมาตรการปXองกันและควบคุมฝุQน 

(๗)  กิจการท่ีเก่ียวกับไม* ๑. จัดให*มีอุปกรณ+ดับเพลิง  มีทางหนีไฟ  ติดปXายคําเตือนห*ามสูบบุหร่ี 
๒. ต*องจัดให* มีอุปกรณ+ปXองกันอันตรายส วนบุคคล / ปXองกันอันตรายที่ตัว
เคร่ืองจักร 
๓. ผู*ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทการเผาถ านให*ทําเป�นระบบปCด 
๔. มีมาตรการปXองกัน  ควบคุมฝุQนละออง  และเสียง 

 ๕.  ให*มีการควบคุมการใช*และการจัดเก็บวัตถุดิบให*เป�นหมวดหมู  

(๘)  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ ๑. มีระบบบําบัดหรือการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนิน
กิจการ 
๒. จัดให*มีอุปกรณ+ดับเพลิง  มีประตู  หรือทางออก  หรือมีทางหนีไฟ  เพียงพอกับ
จํานวนคนในอาคาร  ติดปXายคําเตือนห*ามสูบบุหร่ี 
๓. มีการจัดเก็บสารเคมีให*เป�นหมวดหมู  และเป�นไปตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข*อง 
๔. ผู*ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการ  หรือผู*ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการบริการต*องไม มี
เหตุอันควรเชื่อว าตนเป�นโรคติดต อที่ระบุไว*  หรือเม่ือเจ*าพนักงานสาธารณสุขได*
ตรวจพบว าตนเป�นพาหะ  หรือได*รับแจ*งความเป�นหนังสือแล*วว าตนเป�นพาหะของ
โรคติดต อ  ดังระบุไว*ต อไปนี้ 

๔.๑  โรคเร้ือน 
๔.๒  วัณโรค 
๔.๓  กามโรค 
๔.๔  คุดทะราด 
๔.๕  ไข*ทรพิษ 
๔.๖  ไข*อีสุกอีใส 
๔.๗  หัด 
๔.๘  บิด 
๔.๙  คางทูม 
๔.๑๐ อหิวาตกโรค 
๔.๑๑ โรคผิวหนังที่น ารังเกียจ 
๔.๑๒ โรคอ่ืนๆ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

๕. ผู*ประกอบกิจการ หรือผู*ให*บริการ จะต*องผ านการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข*อง
กับการบริการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 



-๑๕- 
 
 ประเภทกิจการ  หลักเกณฑ� , วิธีการ , เง่ือนไข 
 ๖. จัดสถานท่ีและสภาพแวดล*อมในสถานประกอบ

กิจการให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะ 
๗. ต*องปฏิบัติตามระเบียบ  หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง
เพ่ิมเติม 

(๙)  กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ ๑. ต*องมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การดําเนินกิจการ 
๒. ต*องมีการจัดเก็บสารเคมีให*เป�นหมวดหมู   และ
เป�นไปตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง 
๓. ต*องจัดให*มีอุปกรณ+ปXองกันอันตรายส วนบุคคล / 
ปXองกันอันตรายท่ีตัวเครื่องจักร 
๔. จัดให*มีอุปกรณ+ดับเพลิง  มีทางหนีไฟ  ติดปXาย     
คําเตือนห*ามสูบบุหรี่ 
๕. ต*องปฏิบัติตามมาตรการปXองกันอันตรายต อสุขภาพ  
ใน เรื่ อง อุปกรณ+ปกปXองทางเ ดินหายใจในสถาน
ประกอบการ  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุข 

(๑๐)  กิจการท่ีเก่ียวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต+  
หรือวัตถุท่ีคล*ายคลึง 

๑. ต*องจัดให*มีอุปกรณ+ปXองกันอันตรายส วนบุคคล / 
ปXองกันอันตรายท่ีตัวเครื่องจักร 
๒. มีมาตรการปXองกันผู*ปฏิบัติงานให*มีความปลอดภัย  
เช น  การจัดเก็บ / กองวัสดุมีความเรียบร*อย 
๓. มีการตรวจสุขภาพคนงานประจําปM 
๔. จัดให*มีแสงสว างเหมาะสมกับชนิดของงาน 
๕. มีมาตรการปXองกัน  ควบคุมฝุQนละออง  และเสียง 

(๑๑)  กิจการท่ีเก่ียวกับปCโตรเลียม  ถ านหิน  สารเคมี ๑. ต*องมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
ในการดําเนินกิจการ 
๒. ต*องจัดให*มีอุปกรณ+ปXองกันอันตรายส วนบุคคล / 
ปXองกันอันตรายท่ีตัวเครื่องจักร 
๓ .  ต* อง มีมาตรการและอุปกรณ+ปX อง กันสํ าหรั บ
ผู*ปฏิบัติงานเก่ียวกับกYาซพิษ / ไอระเหย 
 



-๑๖- 
ประเภทกิจการ หลักเกณฑ� , วิธีการ , เง่ือนไข 

 ๔.  มีระบบการ กําจั ดสิ่ งปฏิ กูลและมูลฝอย ท่ี ถูก
สุขลักษณะ  และเป�นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
๕. มีการควบคุมให*ระบบกําจัดกากเหลือใช*จากสารเคมี
และภาชนะบรรจุ 
๖. จัดให*มีอุปกรณ+ดับเพลิง  มีทางหนีไฟ 
๗. ในกรณีขนส งควร จัดให*มีฉลากขนาดใหญ พอสมควร  
ปCดไว*ท่ีหีบภาชนะบรรจุ  หรือวัตถุห อหุ*มทุกชิ้น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๗.๑ สัญลักษณ+ท่ีแสดงถึงอันตราย เป�นตัวอักษร     
สีแดง  ขนาดใหญ   มองเห็นชัดเจน 

๗.๒ ชื่อทางเคมีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร+ 
๗.๓ อันตรายและอาการเกิดพิษของสารเคมี 
๗.๔ คําเตือนเก่ียวกับวิธีจัดเก็บ  วิธีใช*  วิธีการจัด

หีบห อภาชนะบรรจุ  หรือวัตถุห อหุ*ม 
๗.๕ วิธีปฐมพยาบาลเม่ือมีอาการ  หรือความ

เจ็บปQวยตลอดจนคําแนะนําในการส งผู*ปQวยไปหาแพทย+ 
๘. ควรมีปXาย “ห*ามสูบบุหรี่” แสดงไว* 
๙. ต*องมีการจัดเก็บสารเคมี  วัตถุดิบให*เป�นหมวดหมู   
และให*เป�นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข*อง 

(๑๒)  กิจการอ่ืนๆ ๑. ต*องจัดให*มีอุปกรณ+ปXองกันอันตรายส วนบุคคล / 
ปXองกันอันตรายท่ีตัวเครื่องจักร 
๒. ต*องมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ในการดําเนินกิจการ 
๓. ต*องจัดเ ก็บวัสดุ หรืออุปกรณ+ให* เป�นหมวดหมู          
ตามประเภทของวัตถุหรือสารเคมี  ไม ให*เป�นแหล ง
แพร กระจายเชื้อโรค  และไม ส งผลกระทบต อ
สิ่งแวดล*อม 
๔. ให*มีการควบคุม ปXองกัน และกําจัด สัตว+  แมลง
พาหะนําโรค 
๔. จัดให*มีอุปกรณ+ดับเพลิง 



-๑๗- 

  ข.อ ๒๑  ผู*ได*รับอนุญาตต*องมารับใบอนุญาตภายในสิบห*าวันนับแต วันท่ีได*รับหนังสือแจ*ง         
การอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน  หากไม มารับภายในกําหนดเวลาดังกล าวโดยไม มีเหตุอันสมควร  ให*ถือว า   
สละสิทธิ์ 

  ข.อ ๒๒  เม่ือได*รับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอต ออายุใบอนุญาตให*เจ*าพนักงานท*องถ่ิน    
ตรวจความถูกต*องและความสมบูรณ+ของคําขอ  ถ*าปรากฏว าคําขอดังกล าวไม ถูกต*องหรือไม สมบูรณ+ตามหลักเกณฑ+ 
วิธีการ หรือเ ง่ือนไขท่ีกําหนดไว*ในเทศบัญญัตินี้   ให* เจ*าพนักงานท*อง ถ่ินรวบรวมความไม ถูกต*องหรือ              
ความไม สมบูรณ+นั้นท้ังหมด  และแจ*งให*ผู*ขออนุญาตแก*ไขให*ถูกต*องและสมบูรณ+ในคราวเดียวกัน  และในกรณี
จําเป�นท่ีจะต*องส งคืนคําขอแก ผู*ขออนุญาตก็ให*ส งคืนคําขอพร*อมท้ังแจ*งความไม ถูกต*องหรือความไม สมบูรณ+        
ให*ทราบภายในสิบห*าวันนับแต วันได*รับคําขอ 

  เจ*าพนักงานท*องถ่ินต*องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ*งคําสั่งไม อนุญาตพร*อมด*วยเหตุผล        
ให*ผู*ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต วันได*รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต*องหรือครบถ*วนตามท่ีกําหนด      
ในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป�นท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินไม อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม อาจมีคําสั่ง             
ไม อนุญาตได*ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให*ขยายเวลาออกไปได*อีกไม เกินสองครั้ง  ครั้งละไม เกินสิบห*าวัน  
แต ต*องมีหนังสือแจ*งการขยายเวลา  และเหตุจําเป�นแต ละครั้งให*ผู*ขออนุญาตทราบก อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สอง  หรือตามท่ีได*ขยายเวลาไว*แล*วนั้น  แล*วแต กรณี 

  ข.อ ๒๓  ใบอนุญาตให*มีอายุหนึ่งปMนับแต วันท่ีออกใบอนุญาต  และให*ใช*ได*เพียงในเขตอํานาจ    
ของเทศบาลเมืองเขลางค+นครเท านั้น 
  การขอต ออายุใบอนุญาตจะต*องยื่นคําขอก อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได*ยื่นคําขอพร*อมกับเสีย
ค าธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการต อไปได*จนกว าเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะสั่งไม ต ออายุใบอนุญาต 
  การขอต ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให*ต ออายุใบอนุญาตให*เป�นไปตามหลักเกณฑ+  วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว*ตามข*อ  ๑๙  และข*อ  ๒๐  ด*วย 

  ข.อ ๒๔  ผู*ได*รับใบอนุญาตต*องแสดงใบอนุญาตไว*โดยเปCดเผยและเห็นได*ง าย  ณ สถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

  ข.อ ๒๕  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให*ผู*ได*รับใบอนุญาต  
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห*าวันนับแต วันท่ีได*ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบ     
ท่ีกําหนดไว*ท*ายเทศบัญญัตินี้ 
 
 



-๑๘- 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให*เป�นไปตามหลักเกณฑ+  วิธีการและ
เง่ือนไขดังต อไปนี้     
 (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให*ผู*ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  แนบสําเนาบันทึกการแจ*ง
ความต อพนักงานเจ*าหน*าท่ีแห งท*องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต อเจ*าพนักงานท*องถ่ินประกอบด*วย 

 (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให*ผู*ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท าท่ีเหลืออยู   มาแสดงต อเจ*าพนักงานท*องถ่ินประกอบด*วย 

 ข.อ ๒๖   ในกรณีท่ีปรากฏว าผู* รับใบอนุญาตไม ปฏิบั ติหรือปฏิบั ติไม ถูกต*องตามบทแห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว*เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได*รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช*ใบอนุญาตได*ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต ต*อง   
ไม เกินสิบห*าวัน 

  ข.อ ๒๗  เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว าผู*รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตต้ังแต สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต*องถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต*องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว าได*กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข              
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม ถูกต*องตามบทแห งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข*อบังคับนี้หรือเง่ือนไข  ท่ีระบุไว*           
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว*เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได*รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และการ       
ไม ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม ถูกต*องนั้นก อให*เกิดอันตรายอย างร*ายแรงต อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบ       
ต อสภาวะความเป�นอยู ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 ข.อ ๒๘  คําสั่งพักใช*ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให*ทําเป�นหนังสือแจ*งให*ผู*รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม พบผู*รับใบอนุญาต  หรือผู*รับใบอนุญาตไม ยอมรับคําสั่งดังกล าว  ให*ส งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย+ตอบรับ  หรือให*เปCดคําสั่งนั้นไว*ในท่ีเปCดเผยเห็นได*ง าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู*รับ
ใบอนุญาต  และให*ถือว าผู*รับใบอนุญาตนั้นได*รับทราบคําสั่งแล*วต้ังแต เวลาท่ีคําสั่งไปถึง  หรือวันปCดคําสั่ง      
แล*วแต กรณี 

ข.อ ๒๙  ผู*ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม ได*จนกว าจะพ*นกําหนดหนึ่งปMนับแต วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 





-๒๐- 
 

แบบคําร�องขออนุญาตประกอบกิจการ 

     เขียนท่ี........เทศบาลเมืองเขลางค�นคร.......... 
     วันท่ี............ เดือน .......................... พ.ศ. ......................... 

เรื่อง ขออนุญาตประกอบกิจการ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค�นคร 

  ข*าพเจ*า(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................... สัญชาติ ......................... 
อาศัยอยู/บ*านเลขท่ี ..................... ชุมชน.......................................หมู/ท่ี.................... ถนน .......................................... 
ตําบล....................................................... อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
โทรศัพท� ......................................................................... 

  มีความประสงค�จะขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป5นอันตรายต/อสุขภาพประเภท..............................
พ้ืนท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร  ชื่อสถานประกอบการ..................................................ต้ังอยู/เลขท่ี ...........
ชุมชน..........................หมู/ท่ี ..................ถนน...................................ตําบล ...............................................           
อําเภอ ..เมืองลําปาง.. จังหวัด ......ลําปาง.......  โดยท่ีข*าพเจ*ารับทราบเง่ือนไขต/างๆในเทศบัญญัติเทศบาลเมือง       
เขลางค�นคร  เรื่อง  กิจการท่ีเป5นอันตรายต/อสุขภาพ  แล*ว  และขอรับรองว/าข*อมูลท่ีข*าพเจ*าให*ไว*แก/เจ*าหน*าท่ี     
เป5นความจริงทุกประการ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................ผู*ยื่นคําร*อง 
             (...............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๖๗  “ผู*ใดแจ*งให*เจ*าพนักงาน  ผู*กระทําการตามหน*าท่ี  จดข*อความอันเป5นเท็จ
ลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค�สําหรับใช*เป5นพยานหลักฐานโดยประการท่ีน/าจะเกิดความเสียหายแก/
ผู*อ่ืนหรือประชาชน  ต*องระวางโทษจําคุกไม/เกินสามปEหรือปรับไม/เกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 



-๒๑- 

แบบคําขอรับใบอนุญาต / ต�ออายุใบอนุญาต 
  ประกอบกิจการ......................................................................................... 

  คําขอเลขท่ี......../.......... 
      (เจ*าหน*าท่ีกรอก)      เขียนท่ี.......เทศบาลเมืองเขลางค�นคร..... 
         วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. ............. 
 ๑. ข*าพเจ*า......................................................................................อายุ...............ปE  สัญชาติ.................... 
โดย.......................................................................................................................ผู*มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม...............................................................................................................................................................   
อยู/บ*านเลขท่ี.......................หมู/ท่ี..............ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................ 
แขวง/ตําบล...........................................อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
หมายเลขโทรศัพท�.................................................................................ผู*ขออนุญาต 
 ๒. พร*อมคําขอนี้ข*าพเจ*าได*แนบเอกสารหลักฐานต/างๆมาด*วยแล*วดังนี้ 

    �   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข*าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ.............................................) 

    �   สําเนาทะเบียนบ*าน 

    �   สําเนาทะเบียนบ*านสถานประกอบการ (กรณีสําเนาทะเบียนบ*านของสถานประกอบการมิได*อยู/เลขท่ี
เดียวกันกับท่ีผู*ประกอบการอาศัยอยู/ให*นําทะเบียนบ*านของสถานประกอบการมาประกอบด*วย)   

    �   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป5นนิติบุคคล  พร*อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผู*แทน
นิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผู*ขอรับใบอนุญาตเป5นนิติบุคคล) 

    �   หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีเจ*าของกิจการไม/มายื่นขอรับใบอนุญาตด*วยตนเอง) 

    �   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข*อง  (ถ*ามี) 

    �   ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป5นอันตรายต/อสุขภาพฉบับตัวจริง (กรณีต/ออายุใบอนุญาต) 

    �   สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช*ประกอบการ  ในกรณีท่ีมิได*เป5นเจ*าของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช*ประกอบการต*องมีหนังสือยินยอมของเจ*าของอาคารหรือท่ีดินให*ประกอบกิจาร
ตามท่ีขอรับใบอนุญาตได* (ในกรณีเป5นการเช/า  ให*ใช*หนังสือสัญญาการเช/าพ้ืนท่ีหรืออาคาร) 

    �   เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข*อง  (ถ*ามี) 
         ๑) ......................................................................................... 
         ๒) ......................................................................................... 
 ขอรับรองว/าข*อความในคําขอนี้เป5นความจริงทุกประการ 

       (ลงชื่อ)..............................................ผู*ขออนุญาต 
               (.............................................) 



-๒๒- 
ส�วนของเจ�าหน�าท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 
 

เลขท่ี........................................................ได*รับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน...........................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแล*ว  เอกสารหลักฐาน  �   ครบ 

     �   ไม/ครบ  คือ 
          ๑) .................................................................................. 
          ๒) .................................................................................. 
          ๓) .................................................................................. 

     (ลงชื่อ)...................................................... 
             (.....................................................) 
             ตําแหน/ง....................................................... 
 

ส�วนของผู�รับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี........................................................ได*รับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน...........................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแล*ว  เอกสารหลักฐาน  �   ครบ 

     �   ไม/ครบ  คือ 
          ๑) .................................................................................. 
          ๒) .................................................................................. 
          ๓) .................................................................................. 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไม/ครบท้ังหมดมายื่นต/อเจ*าพนักงานท*องถ่ินภายใน..............วัน  นับต้ังแต/วันนี้
เป5นต*นไป 

       (ลงชื่อ)...................................................... 
               (.....................................................) 
               ตําแหน/ง....................................................... 
 
 
 



-๒๓- 
แผนท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๒๔- 
 

-๒๔ 
           (ด*านหน*า) 
          เลขท่ี................../...................... 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป#นอันตรายต�อสุขภาพ 
เทศบาลเมืองเขลางค*นคร 

 (๑) เจ*าพนักงานท*องถ่ินอนุญาตให*.....................................................สัญชาติ...............อยู/บ*านเลขท่ี..............หมู/ท่ี..............
ตรอก/ซอย..................ถนน...................................ตําบล..........................อําเภอ..........................จังหวัด..................................
โทรศัพท�........................................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการท่ีเป5นอันตรายต/อสุขภาพ  ประเภท..............................................................................................
โดยใช*ช่ือสถานประกอบกิจการว/า.......................................................................................ตั้งอยู/เลขท่ี................  หมู/ท่ี...............
ตรอก/ซอย...............ถนน....................................ตําบล...........................................อําเภอ......................จังหวัด..........................
โทรศัพท�..............................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร  ใช*เครื่องจักรขนาด................................แรงม*า 
จํานวนคนงาน.......................คน 
ท้ังน้ีได*เสียค/าธรรมเนียมใบอนุญาตปEละ................................บาท  (...............................................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล/มท่ี....................................ลงวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ....................... 
 (๒) ผู*รับใบอนุญาตต*องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ�  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร  เรื่อง  
กิจการท่ีเป5นอันตรายต/อสุขภาพ  พ.ศ.  ....................... 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว/าการประกอบกิจการท่ีได*รับอนุญาตน้ีเป5นการขัดต/อกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง  โดยมิอาจ    
แก*ไขได*  เจ*าพนักงานท*องถ่ินอาจพิจารณาให*เพิกถอนการอนุญาตน้ีได* 
 (๔) ผู*รับใบอนุญาตต*องปฏิบตัิตามเง่ือนไขเฉพาะดังต/อไปน้ีอีกด*วย  คือ 
       ๔.๑) ................................................................................................ 
       ๔.๒) ................................................................................................ 

 ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให*เมื่อวันท่ี...................เดือน...................................................พ.ศ. ................... 
 ใบอนุญาตน้ีสิ้นอายุวันท่ี.................เดือน............................................................พ.ศ. .................... 

     (ลงช่ือ) 
             (...................................................) 
               ตําแหน/ง.................................................... 

          เจ*าพนักงานท*องถ่ิน 
 
คําเตือน (๑) ผู* รับใบอนุญาตต*องแสดงใบอนุญาตน้ีโดยเปLดเผยและเห็นง/าย ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลา                    

ท่ีประกอบกิจการ  หากฝNาฝOนมีโทษปรับไม/เกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงค�จะประกอบกิจการในปEต/อไปต*องยื่นคําขออนุญาตก/อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 



-๒๕- 
 
           (ด*านหลัง) 

รายการต�ออายุใบอนุญาตและเสียค�าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ปE วัน/เดือน/ปE ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีสิ้นใบอนุญาต เล/มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ปE เจ*าพนักงานท*องถ่ิน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 



ลําดับท่ี รายการ/ประเภทการค�า ค�าธรรมเนียม(บาท)

กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว�

๑ การเลี้ยงสัตว�บก สัตว�ป�ก สัตว�น้ํา สัตว�เลื้อยคลาน หรือแมลง
๑.๑ การเลี้ยงม�า โค กระบือ
     ๑. จํานวนต้ังแต!    ๕    ถึง    ๑๐    ตัว ๕๐๐.๐๐
     ๒. จํานวนต้ังแต!   ๑๑   ถึง    ๒๐    ตัว ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. จํานวนต้ังแต!   ๒๑   ถึง    ๕๐    ตัว ๒,๐๐๐.๐๐
     ๔. จํานวนต้ังแต!   ๕๑   ตัว ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐
๑.๒ การเลี้ยงสุกร
     ๑. จํานวนต้ังแต!   ๑๐    ถึง    ๓๐    ตัว ๕๐๐.๐๐
     ๒. จํานวนต้ังแต!   ๓๑   ถึง    ๑๐๐    ตัว ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. จํานวนต้ังแต!  ๑๐๑   ถึง    ๒๐๐    ตัว ๒,๐๐๐.๐๐
     ๔. จํานวนต้ังแต!   ๒๐๑   ตัว ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐
๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ
     ๑. จํานวนต้ังแต!   ๒๐    ถึง    ๕๐    ตัว ๕๐๐.๐๐
     ๒. จํานวนต้ังแต!   ๕๑   ถึง    ๑๐๐    ตัว ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. จํานวนต้ังแต!  ๑๐๑  ตัว ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐
๑.๔ การเลี้ยงห!าน เป.ด ไก!
     ๑. จํานวนต้ังแต!   ๕๐    ถึง   ๒๐๐    ตัว ๕๐๐.๐๐
     ๒. จํานวนต้ังแต!  ๒๐๑   ถึง   ๕๐๐    ตัว ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. จํานวนต้ังแต!  ๕๐๑   ถึง  ๑,๐๐๐   ตัว ๒,๐๐๐.๐๐
     ๔. จํานวนต้ังแต! ๑,๐๐๑  ถึง  ๒,๐๐๐   ตัว ๓,๐๐๐.๐๐
     ๕. จํานวนต้ังแต! ๒,๐๐๑ ตัว  ข้ึนไป ๔,๐๐๐.๐๐
๑.๕ การเลี้ยงนก
     ๑. จํานวนต้ังแต!   ๕๐    ถึง   ๒๐๐    ตัว ๕๐๐.๐๐
     ๒. จํานวนต้ังแต!  ๒๐๑   ถึง   ๕๐๐    ตัว ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. จํานวนต้ังแต!  ๕๐๑   ถึง  ๑,๐๐๐   ตัว ๒,๐๐๐.๐๐
     ๔. จํานวนต้ังแต! ๑,๐๐๑  ถึง  ๒,๐๐๐   ตัว ๓,๐๐๐.๐๐
     ๕. จํานวนต้ังแต! ๒,๐๐๑ ตัว  ข้ึนไป ๔,๐๐๐.๐๐

อัตราค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเป$นอันตรายต�อสุขภาพ
ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร
เรื่อง  กิจการท่ีเป$นอันตรายต�อสุขภาพ



ลําดับท่ี รายการ/ประเภทการค�า ค�าธรรมเนียม(บาท)
๑.๖ การเลี้ยงสุนัข แมว
     ๑. จํานวนต้ังแต!    ๕    ถึง    ๑๐    ตัว ๕๐๐.๐๐
     ๒. จํานวนต้ังแต!   ๑๑   ถึง    ๒๐    ตัว ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. จํานวนต้ังแต!   ๒๑   ตัว  ข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐
๑.๗ การเลี้ยงสัตว�น้ํา
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน    ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!     ๒๐๑  ตารางเมตร  ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐
๑.๘ การเลี้ยงสัตว�เลื้อยคลาน
     ๑. จํานวนต้ังแต!   ๖    ถึง   ๕๐   ตัว ๒,๐๐๐.๐๐
     ๒. จํานวนต้ังแต!   ๕๑   ตัว  ข้ึนไป ๕,๐๐๐.๐๐

๑.๙ การเลี้ยงแมลง ๑,๐๐๐.๐๐

กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว�และผลิตภัณฑ�

๒ การฆ!าสัตว� ยกเว�นในสถานท่ีจําหน!ายอาหาร การเร!ขาย การขายในตลาด
และการฆ!าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
  ก. โดยไม!ใช�เครื่องจักร
     ๑. จํานวนไม!เกิน     ๑๐     ตัว ๓๐๐.๐๐
     ๒. จํานวนต้ังแต!  ๑๑  ถึง  ๒๐  ตัว ๔๐๐.๐๐
     ๓. จํานวนต้ังแต!    ๒๑    ตัว  ข้ึนไป ๕๐๐.๐๐
  ข. โดยใช�เครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๑,๕๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบการต้ังแต!   ๕  ถึง  ๒๐  แรงม�า ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบการต้ังแต!  ๒๑ ถึง  ๕๐  แรงม�า ๓,๐๐๐.๐๐
     ๔. เครื่องจักรประกอบการต้ังแต!    ๕๐   แรงม�า  ข้ึนไป ๔,๐๐๐.๐๐

๓ การฟอกหนังสัตว� ขนสัตว� การสะสมหนังสัตว� ขนสัตว�ท่ียังไม!ได�ฟอก
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๒๐๑   ตารางเมตร  ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐



ลําดับท่ี รายการ/ประเภทการค�า ค�าธรรมเนียม(บาท)
๔ การสะสมเขาสัตว� กระดูสัตว�ท่ียังไม!ได�แปรรูป

     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๒๐๑   ตารางเมตร  ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐

๕ การเค่ียวหนังสัตว� เอ็นสัตว� ไขสัตว�
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๒๐๑   ตารางเมตร  ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐

๖ การผลิต การโม! การป?น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอ่ืนใดต!อสัตว� หรือพืช หรือส!วนใดส!วนหนึ่งของสัตว�หรือพืช
เพ่ือเป.นอาหารสัตว�
  ก. การผลิต การโม! การป?น การบด การผสม การบรรจุ ๓,๐๐๐.๐๐
     (โดยใช�เครื่องจักร)
  ข. การสะสมอาหารสัตว�
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต! ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๒๐๑    ตารางเมตร  ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๗ การสะสมหรือล�างครั่ง
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๒๐๐     ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีมากกว!า   ๒๐๐   ตารางเมตร  ข้ึนไป ๔,๐๐๐.๐๐

กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม

๘ การผลิตกะปB น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เต�าเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว�นการผลิตเพ่ือการบริโภค
ภายในครัวเรือน
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๓๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต! ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๒๐๑    ตารางเมตร  ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐



ลําดับท่ี รายการ/ประเภทการค�า ค�าธรรมเนียม(บาท)
๙ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร�า ปลาเจ!า กุ�งเจ!า ยกเว�นการผลิตเพ่ือการ

บริโภคภายในครัวเรือน
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๓๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต! ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๒๐๑    ตารางเมตร  ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๑๐ การตากเนื้อสัตว� การผลิตเนื้อสัตว�เค็ม การเค่ียวมันกุ�ง 
ยกเว�นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๓๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต! ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๒๐๑    ตารางเมตร  ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๑๑ การนึ่ง การต�ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว� พืช
ยกเว�นในสถานท่ีจําหน!ายอาหาร การเร!ขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๓๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต! ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๒๐๑    ตารางเมตร  ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๑๒ การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส�กรอก หมูตั้ง
ยกเว�นในสถานท่ีจําหน!ายอาหาร การเร!ขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต! ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๒๐๑    ตารางเมตร  ข้ึนไป ๔,๐๐๐.๐๐

๑๓ การผลิตเส�นหม่ี ขนมจีน กFวยเต๋ียว เต�าฮวย เต�าหู� วุ�นเส�น เก๊ียมอ๋ี

     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๕๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๕   ถึง   ๒๐   แรงม�า ๘๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!  ๒๑  ถึง   ๕๐   แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!     ๕๑    แรงม�า  ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐



ลําดับท่ี รายการ/ประเภทการค�า ค�าธรรมเนียม(บาท)
๑๔ การผลิตอาหารบรรจุกระปJอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด

  ก. โดยไม!ใช�เครื่องจักร ๕๐๐.๐๐
  ข. โดยใช�เครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๒๐     แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๒๑  ถึง  ๕๐  แรงม�า ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!     ๕๑   แรงม�า ข้ึนไป ๔,๐๐๐.๐๐

๑๕ การประกอบกิจการทําขนมปKงสด ขนมปKงแห�ง จันอับ ขนมเป�Lยะ
  ก. โดยไม!ใช�เครื่องจักร ๓๐๐.๐๐
  ข. โดยใช�เครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๕๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๖  ถึง  ๒๐  แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!     ๒๑   แรงม�า ข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐

๑๖ การแกะ การล�างสัตว�น้ํา ท่ีไม!ใช!ส!วนหนึ่งของกิจการห�องเย็น
ยกเว�นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต! ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๒๐๑    ตารางเมตร  ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๑๗ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องด่ืมชนิดต!างๆ
บรรจุกระปJอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว�นการผลิตเพ่ือการบริโภคภายใน
ครัวเรือน
  ก. โดยไม!ใช�เครื่องจักร
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๓๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑    ตารางเมตร  ข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐
  ข. โดยใช�เครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๒๐     แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๒๑  ถึง  ๕๐  แรงม�า ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!     ๕๑   แรงม�า ข้ึนไป ๔,๐๐๐.๐๐



ลําดับท่ี รายการ/ประเภทการค�า ค�าธรรมเนียม(บาท)
๑๘ การแบ!งบรรจุน้ําตาล

     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๑๐๑     ตารางเมตร  ข้ึนไป ๑,๐๐๐.๐๐

๑๙ การผลิต การแบ!ง การบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล� สุรา เบียร� น้ําส�มสายชู
  ก. การผลิต
     ๑. โดยไม!ใช�เครื่องจักร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๒. โดยใช�เครื่องจักร ๑,๐๐๐.๐๐
  ข. การแบ!งบรรจุ
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!     ๓๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๒๐ การผลิตลูกชิ้นด�วยเครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๕๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๕  ถึง  ๒๐  แรงม�า ๘๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกบกิจการต้ังแต!   ๒๑  ถึง  ๕๐  แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๕๑  แรงม�า  ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๒๑ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!    ๑๐๑     ตารางเมตร  ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๒๒ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม�หรือพืชอย!างอ่ืน
ยกเว�นการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๓๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๑ ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๘๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!     ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐.๐๐
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๒๓ การผลิต การบรรจุใบชาแห�ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ

     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๑ ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!     ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐

๒๔ การผลิตไอศกรีม ยกเว�นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๑ ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐.๐๐
     ๕. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!     ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐

๒๕ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ�อ่ืนๆท่ีคล�ายคลึงกัน 
โดยใช�เครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๕๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๕   ถึง   ๒๐   แรงม�า ๘๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!  ๒๑  ถึง  ๕๐   แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!     ๕๑    แรงม�า ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๒๖ การประกอบกิจการห�องเย็น แช!แข็งอาหาร
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๒๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๑  ถึง  ๕๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!     ๕๐   ตารางเมตร  ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐

๒๗ การผลิตน้ําแข็ง ยกเว�นผลิตเพ่ือใช�ในสถานท่ีจําหน!ายอาหาร
และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๒๐     แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๒๑   ถึง   ๕๐   แรงม�า ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!     ๕๐   แรงม�า ๓,๐๐๐.๐๐

๒๘ การเก็บ การถนอมอาหารด�วยเครื่องจักรท่ีมีกําลังต้ังแต! 5 แรงม�า ข้ึนไป
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๒๐     แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๒๑   ถึง   ๕๐   แรงม�า ๑,๕๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!      ๕๐   แรงม�า ๒,๐๐๐.๐๐
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กิจการเก่ียวกับการเกษตร

๒๙ การผลิตแปQงมันสําปะหลัง แปQงสาคู หรือแปQงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน
ด�วยเครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๕  ถึง   ๒๐  แรงม�า ๑,๕๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!  ๒๑  ถึง  ๕๐  แรงม�า ๒,๐๐๐.๐๐
     ๔. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!     ๕๑    แรงม�า ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐

๓๐ การสีข�าวด�วยเครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๕๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๕  ถึง   ๒๐  แรงม�า ๘๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!  ๒๑  ถึง  ๕๐  แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!     ๕๑    แรงม�า ข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐

๓๑ การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข�าวด�วยเครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๕๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๕  ถึง   ๒๐  แรงม�า ๘๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!  ๒๑  ถึง  ๕๐  แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!     ๕๑    แรงม�า ข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐

๓๒ การผลิต การสะสมปุJย
   ก. การผลิตปุJยเคมี ๕,๐๐๐.๐๐
   ข. การผลิตปุJยคอก ๕๐๐.๐๐
   ค. การสะสมปุJยเคมี
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๕๑  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต! ๑๐๐ ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๒๐๑    ตารงเมตร ๒,๐๐๐.๐๐

๓๓ การตาก การสะสม หรือการขนถ!ายมันสําปะหลัง
     ๑. สถานประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!      ๒๐๑     ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐
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กิจการท่ีเก่ียวกับแร�และโลหะ

๓๔ การผลิตโลหะเป.นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ� หรือเครื่องใช�ต!างๆ
  ก. ไม!ใช�เครื่องจักร ๕๐๐.๐๐
  ข. ใช�เครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๕๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๕  ถึง  ๒๐  แรงม�า ๘๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!  ๒๑  ถึง  ๕๐   แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!     ๕๑    แรงม�า ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๓๕ การหลอม การหล!อ การถลุงแร! หรือโลหะทุกชนิด ยกเว�นกิจการในลําดับท่ี ๓๔
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง   ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง   ๓๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!      ๓๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐

๓๖ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด 
การอัดโลหะด�วยเครื่องจักรหรือกRาซไฟฟQา ยกเว�นกิจการในลําดับท่ี ๓๔
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๕๐๐,๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๕๑  ถึง   ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๐  ถึง   ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!      ๒๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๓๗ การเคลือบ การชุบโลหะด�วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล
หรือโลหะทุกชนิด ยกเว�นกิจการลําดับท่ี ๓๔
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๕๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๕๑  ถึง   ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!  ๑๐๐  ถึง   ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!      ๒๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๓๘ การทําเหมืองแร! การสะสม การคัดแยก การคัดเลือก หรือการล�างแร!
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง   ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง   ๓๐๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!      ๓๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป ๔,๐๐๐.๐๐
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กิจการเก่ียวกับยานยนต� เครื่องจักร หรือเครื่องกล

๓๙ การต!อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ!นสี การพ!นสารกันสนิมรถยนต�
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง   ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง   ๓๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!      ๓๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๔๐ การต้ังศูนย�ถ!วงล�อ การซ!อม การปรับแต!ง ระบบอากาศ หรืออุปกรณ�ท่ีเป.น
ชิ้นส!วนประกอบของยานยนต�เครื่องจักร หรือเครื่องกล
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง   ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง   ๓๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!      ๓๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐

๔๑ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต� เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว�บริการ
หรือจําหน!ายในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ!อมหรือปรับปรุงยานยนต�
เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล!าวด�วย
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง   ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง   ๓๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!      ๓๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๔๒ การล�าง การอัดฉีดยานยนต�
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง   ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง   ๓๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!      ๓๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐

๔๓ การผลิต การซ!อม การอัดแบตเตอรี่
     ๑. การผลิต ๒,๐๐๐.๐๐
     ๒. การซ!อม การอัด ๑,๐๐๐.๐๐
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๔๔ การปะ การเชื่อมยาง

  ก. การปะยาง
     ๑. รถจักรยาน/จักรยานยนต� ๓๐๐.๐๐
     ๒. รถยนต� ๕๐๐.๐๐
  ข. การเชื่อมยาง (หล!อดอก)
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง   ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง   ๓๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!      ๓๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

กิจการเก่ียวกับไม�

๔๕ การเลื่อย การซอย การขัด การใส การเจาะ การขุดร!อง การทําค้ิว 
หรือการตัดไม�ด�วยเครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบการไม!เกิน      ๒๐     แรงม�า ๕๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบการต้ังแต!   ๒๐  ถึง  ๕๐   แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบการต้ังแต!      ๕๑   แรงม�า  ข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐

๔๖ การประดิษฐ�ไม� หวาย เป.นสิ่งของด�วยเครื่องจักร หรือการพ!น 
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต!งสําเร็จผลิตภัณฑ�จากไม� หรือหวาย
     ๑. เครื่องจักรประกอบการไม!เกิน      ๒๐     แรงม�า ๕๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบการต้ังแต!   ๒๐  ถึง  ๕๐   แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบการต้ังแต!      ๕๑   แรงม�า  ข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐

๔๗ การอบไม�
     ๑. พ้ืนท่ีประกอบกิจการไม!เกิน     ๒๐๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. พ้ืนท่ีประกอบกิจการต้ังแต!      ๒๐๐     ตารางเมตร ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๔๘ การผลิตธูปด�วยเครื่องจักร
     ๑. พ้ืนท่ีประกอบกิจการไม!เกิน     ๒๐๐     ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๒. พ้ืนท่ีประกอบกิจการต้ังแต!      ๒๐๐     ตารางเมตร ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐

๔๙ การประดิษฐ�สิ่งของ เครื่องใช� เครื่องเขียน ด�วยกระดาษ
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๓๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง   ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๓. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง   ๓๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!      ๓๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐
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๕๐ การผลิตกระดาษต!างๆ

     ๑. พ้ืนท่ีประกอบกิจการไม!เกิน     ๒๐๐    ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. พ้ืนท่ีประกอบกิจการมากกว!า   ๒๐๐   ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐

กิจการเก่ียวกับการบริการ

๕๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว�นแต!เป.นการให�บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว!าด�วยสถานพยาบาล
     ๑. สถานท่ีประกอบกิจการพ้ืนท่ีน�อยกว!า      ๑๐๐    ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบกิจการพ้ืนท่ีตั้งแต!         ๑๐๐    ตารางเมตร ข้ึนไป ๑,๕๐๐.๐๐

๕๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว�นแต!เป.นการให�บริการในลําดับท่ี ๕๑
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว!าด�วยสถานพยาบาล
  ก. นวดแผนโบราณ ๕๐๐.๐๐
  ข. กิจการอาบ อบ นวด ๓,๐๐๐.๐๐

๕๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว�นแต! ๕๐๐.๐๐
เป.นการให�บริการในลําดับท่ี ๕๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว!าด�วยสถานพยาบาล

๕๔ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
     ๑. จํานวนห�องพักไม!เกิน     ๓๐     ห�อง ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. จํานวนห�องพักต้ังแต!  ๓๑  ถึง  ๕๐  ห�อง ๑,๕๐๐.๐๐
     ๓. จํานวนห�องพักต้ังแต!  ๕๑  ถึง  ๗๐  ห�อง ๒,๐๐๐.๐๐
     ๔. จํานวนห�องพักต้ังแต!     ๗๑     ห�อง ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐

๕๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให�เช!า ห�องเช!า ห�องพักแบ!งเช!า
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
  ก. ห�องเช!า ห�องแบ!งเช!า
     ๑. จํานวนห�องพักไม!เกิน     ๑๐     ห�อง ๕๐๐.๐๐
     ๒. จํานวนห�องพักต้ังแต!      ๑๑     ห�อง ข้ึนไป ๘๐๐.๐๐
  ข. หอพัก อาคารชุดให�เช!า
     ๑. จํานวนห�องพักไม!เกิน      ๒๐     ห�อง ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. จํานวนห�องพักต้ังแต!   ๒๑  ถึง  ๕๐  ห�อง ๑,๕๐๐.๐๐
     ๓. จํานวนห�องพักต้ังแต!      ๕๑      ห�อง ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐
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๕๖ การจัดให�มีการแสดงดนตรี เต�นรํา รําวง ดิสโก�เทค คาราโอเกะ 

หรือการแสดงอ่ืนๆในทํานองเดียวกันเพ่ือการค�า
  ก. คาราโอเกะ
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๒๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป  ๑,๕๐๐.๐๐
  ข. การแสดงดนตรี เต�นรํา รําวง ดิสโก�เทค
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๒,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๓,๐๐๐.๐๐

๕๗ การประกอบกิจการสระว!ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐.๐๐
เว�นแต!เป.นการให�บริการในลําดับท่ี  ๕๑

๕๘ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต!งผม เว�นแต!กิจการท่ีอยู!ในบังคับตาม เก็บตามจํานวนเก�าอ้ี
กฎหมายว!าด�วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เก�าอ้ีละ    ๓๐๐.๐๐

แต!จะเก็บได�ไม!เกิน
๑,๐๐๐.๐๐ บาท/แห!ง

๕๙ การประกอบกิจการให�บริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให�มีอาหารท่ีมีวัตถุประสงค�พิเศษ การบริหารร!างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด เว�นแต! ๑,๐๐๐.๐๐
เป.นการให�บริการในลําดับท่ี ๕๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว!าด�วย
สถานพยาบาล

๖๐ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู�เกมส� ๑,๕๐๐.๐๐
๖๑ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือการเจาะอวัยวะอ่ืน ๑,๐๐๐.๐๐
๖๒ การประกอบกิจการให�บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ�าน

     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐
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กิจการเก่ียวกับส่ิงทอ

๖๓ การปKXนด�าย การกรอด�าย การทอผ�าด�วยเครื่องทอ หรือการทอผ�าด�วยก่ีกระตุก
ต้ังแต!  ๕  ก่ีข้ึนไป
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐

๖๔ การสะสมปอ ป?าน ฝQาย หรือนุ!น ๕๐๐.๐๐
๖๕ การเย็บผ�าด�วยเครื่องจักรต้ังแต!  ๕  เครื่องข้ึนไป

     ๑. ใช�เครื่องจักรเย็บผ�าจํานวน  ๕  ถึง  ๑๐  เครื่อง ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. ใช�เครื่องจักรเย็บผ�าจํานวน ๑๑ ถึง  ๑๕  เครื่อง ๑,๕๐๐.๐๐
     ๓. ใช�เครื่องจักรเย็บผ�าจํานวน    ๑๕    เครื่อง ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๖๖ การพิมพ�ผ�า หรือการพิมพ�บนสิ่งทออ่ืนๆ
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐

๖๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ�าด�วยเครื่องจักร ๘๐๐.๐๐
๖๘ การย�อม การกัดสีผ�า หรือสิ่งทออ่ืนๆ

  ก. รับจ�างย�อมท่ัวไป ๕๐๐.๐๐
  ข. โรงงานอุตสาหกรรม ๒,๐๐๐.๐๐

กิจการเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต� หรือวัตถุคล�ายคลึง

๖๙ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ�ดินเผา
  ก. ไม!ใช�เครื่องจักร ๔๐๐.๐๐
  ข. ใช�เครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๕๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๖  ถึง  ๒๐  แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!  ๒๑ ถึง  ๕๐   แรงม�า ๒,๐๐๐.๐๐
     ๔. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!     ๕๑    แรงม�า ข้ึนไป ๓,๐๐๐.๐๐



ลําดับท่ี รายการ/ประเภทการค�า ค�าธรรมเนียม(บาท)
๗๐ การระเบิด การโม! การป?นหินด�วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐.๐๐
๗๑ การผลิตเครื่องใช�ด�วยซีเมนต� หรือด�วยวัตถุท่ีคล�ายคลึง

  ก. ไม!ใช�เครื่องจักร ๕๐๐.๐๐
  ข. ใช�เครื่องจักร
     ๑. เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!   ๖  ถึง  ๒๐  แรงม�า ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!  ๒๑ ถึง  ๕๐   แรงม�า ๓,๐๐๐.๐๐
     ๔. เครื่องจักรประกอบกิจการต้ังแต!    ๕๑    แรงม�า ข้ึนไป ๕,๐๐๐.๐๐

๗๒ การสะสม การผสมซีเมนต� หิน ทราย หรือวัตถุคล�ายคลึง
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป  ๑,๕๐๐.๐๐

๗๓ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ�หินเป.นสิ่งของต!างๆ ๑,๐๐๐.๐๐
๗๔ การผลิตผลิตภัณฑ�ต!างๆ ท่ีมีแร!ใยหินเป.นส!วนประกอบ หรือส!วนผสม 

เช!น ผ�าเบรค ผ�าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝQาเพดาน ท!อน้ํา 
เป.นต�น
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๓,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๕,๐๐๐.๐๐

กิจการเก่ียวกับป7โตรเลียม ถ�านหิน สารเคมี

๗๕ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส!งกรด ด!าง สารออกซิไดซ�
หรือสารตัวทําละลาย
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๒,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๓,๐๐๐.๐๐



ลําดับท่ี รายการ/ประเภทการค�า ค�าธรรมเนียม(บาท)
๗๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส!งกRาซ

  ก. การผลิตกRาซ ๕,๐๐๐.๐๐
  ข. การบรรจุ การสะสม การขนส!ง
     ๑. ไม!เกิน     ๖๐๐     ลิตร ๑,๕๐๐.๐๐
     ๒. ต้ังแต!  ๖๐๑  ถึง  ๕๐๐๐  ลิตร ๒,๕๐๐.๐๐
     ๓. ต้ังแต!     ๕๐๐๑     ลิตร ข้ึนไป ๓,๕๐๐.๐๐

๗๗ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส!งน้ํามันปBโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ�
ปBโตรเลียมต!างๆ
  ก. การผลิต การกลั่นน้ํามัน ๗,๐๐๐.๐๐
  ข. การสะสม การขนส!ง เก็บตามจํานวนลิตร

ลิตรละ  ๕๐  สตางค�
แต!เก็บไม!เกิน 

๕,๐๐๐  บาท/แห!ง
๗๘ การพ!นสี ยกเว�นกิจการในข�อ ๓๙ ๑,๐๐๐.๐๐
๗๙ การประดิษฐ�สิ่งของเครื่องใช�ด�วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลูลอยด�

เบเกอร�ไลท� หรือวัตถุท่ีคล�ายคลึง
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๒๐๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีมากกว!า   ๒๐๐     ตารางเมตร ข้ึนไป ๒,๐๐๐.๐๐

๘๐ การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐.๐๐
๘๑ การผลิต การล�างฟBล�มรูปถ!าย หรือฟBล�มภาพยนต�

  ก. การผลิต ๑,๕๐๐.๐๐
  ข. การล�างฟBล�ม
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐



ลําดับท่ี รายการ/ประเภทการค�า ค�าธรรมเนียม(บาท)
๘๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง

  ก. การผลิต ๑,๕๐๐.๐๐
  ข.การบรรจุ
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐

๘๓ การผลิต การสะสม การขนส!งดอกไม�เพลิง หรือสารเคมีอันเป.นส!วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม�เพลิง
  ก. การผลิต ๑,๕๐๐.๐๐
  ข.การสะสมและขนส!ง
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐

๘๔ การผลิตเชลแลค หรือสารเคลือบเงา
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!        ๒๐๑     ตารางเมตร ข้ึนไป  ๓,๐๐๐.๐๐

๘๕ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส!ง สารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
  ก. การผลิต ๒,๐๐๐.๐๐
  ข.การสะสมและขนส!ง
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐

๘๖ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๑,๕๐๐.๐๐



ลําดับท่ี รายการ/ประเภทการค�า ค�าธรรมเนียม(บาท)

กิจการอ่ืนๆ

๘๗ การพิมพ�หนังสือ หรือสิ่งพิมพ�อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด�วยเครื่องจักร
     ๑. ใช�เครื่องจักรประกอบกิจการไม!เกิน     ๕     แรงม�า ๘๐๐.๐๐
     ๒. ใช�เครื่องจักรประกอบกิจการมากกว!า   ๕     แรงม�า ข้ึนไป ๑,๐๐๐.๐๐

๘๘ การผลิต การซ!อมเครื่องอิเลคทรอนิกส� เครื่องใช�ไฟฟQา อุปกรณ�อิเลคทรอนิกส�
  ก. การผลิต ๒,๐๐๐.๐๐
  ข. การซ!อม
     ๑. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีไม!เกิน     ๑๐๐     ตารางเมตร ๕๐๐.๐๐
     ๒. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๑๐๑  ถึง  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐
     ๓. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!   ๒๐๑  ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ๑,๕๐๐.๐๐
     ๔. สถานประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต!       ๓๐๑      ตารางเมตร ๒,๐๐๐.๐๐

๘๙ การพิมพ�แบบ พิมพ�เขียว หรือถ!ายเอกสาร
  ก. การพิมพ�แบบ พิมพ�เขียว
  ข. การถ!ายเอกสาร เก็บตามจํานวน

เครื่องๆละ ๒๐๐ บาท
แต!เก็บสูงสุด

ไม!เกิน ๒,๐๐๐ บาท/
แห!ง

๙๐ การพิมพ�สีลงบนวัตถุท่ีมิใช!สิ่งทอ ๘๐๐.๐๐


