ประกาศเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่อง ให้ ใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เรื่อง กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ.2553
………………………………………………..
ด้วย เทศบาลตาบลห้วยกะปิ ได้จดั ทาร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเรื่ อง กิ จการที่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ.2553 ซึ่งตามระเบียบต้องให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น
บัดนี้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดชลบุ รี ได้พิจารณาให้ความเห็ นชอบร่ างเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลดังกล่าวแล้ว อาศัยอานาจตามความในมาตรา 62 วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) จึงประกาศเป็ นเทศบัญญัติของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ตั้งแต่วนั ที่ 18 มกราคม
2553 เป็ นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2553
นายอัมริ นทร์
(นายอัมริ นทร์

ตั้งประกอบ

ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรี ตาบลห้วยกะปิ

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง
กิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
พ.ศ. 2553
ของ
เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ……………

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้วยกะปิว่าด้วย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อ
ใช้ ใ นการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ในเขตเทศบาลต าบลห้ ว ยกะปิ
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกะปิ ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2553 ต่อสภาเทศบาลตาบลห้วยกะปิ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นเทศบัญญัติของเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

เหตุผล
เนื่องจากข้อบังคับตาบล ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยกะปิ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสม กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของ
กิจการที่ต้องมีการควบคุม ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จึง
จาเป็นต้องตราเทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 ขึ้น

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ พ.ศ. 2553
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตาบลและเทศบาล
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา
33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ และผู้วา่ ราชการจังหวัดชลบุรี จึงตราเทศบัญญัตไิ ว้ ดงั ต่อไปนี ้

ข้ อ 1 เทศบัญญัตินีเ้ รี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เรื่ อง กิ จการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553”
ข้ อ 2 เทศบัญ ญัติ นีใ้ ห้ ใช้ บงั คับในเขตเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ตัง้ แต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรื อคาสัง่ อื่นใดในส่วนที่ได้ ตราไว้ แล้ วใน
เทศบัญญัตนิ ี ้ หรื อซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับเทศบัญญัตินี ้ ให้ ใช้ เทศบัญญัตนิ ี ้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้ อ 4 ในเทศบัญญัตนิ ี ้
“ผู้ดาเนินกิจการ “ หมายความว่า ผู้เป็ นเจ้ าของหรื อบุคคลที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ซึง่ รับผิดชอบดาเนินการสถานประกอบกิจการนัน้
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบ
กิ จ การของสถานประกอบกิ จ การที่ ทาให้ มี ผลกระทบหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
“มลพิษความสัน่ สะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสัน่ สะเทือนอัน
เกิ ดจากการประกอบกิจ การของสถานประกอบกิจ การที่ ทาให้ มี ผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของสาธารณชน

“มลพิ ษ ทางอากาศ” หมายความว่ า สภาวะของอากาศอัน เกิ ด จากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้ มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางนา้ ”หมายความว่า สภาวะของน า้ ทิง้ อัน เกิ ดจากการประกอบ
กิ จ การของสถานประกอบกิ จ การที่ ทาให้ มี ผลกระทบหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้ าน เรื อน โรง ร้ าน แพ คลังสินค้ า สานักงาน
หรื อสิ่งที่สร้ างขึ ้นอย่างอื่นซึง่ บุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งตัง้
จากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขให้ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้ อ 5 ให้ กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนีเ้ ป็ นกิจการที่ต้องมี การควบคุม ภายในเขต
เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
5.1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลีย้ งสัตว์
(1) การเลี ้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น ้า สัตว์เลื ้อยคลานหรื อแมลง
(2) การเลี ้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอาน ้านม
(3) การประกอบกิจการเลี ้ยง รวบรวมสัตว์ หรื อธุรกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทานองเดียวกัน เพื่อให้
ประชาชนเข้ าชมหรื อเพื่อประโยชน์ของกิจการนัน้ ทังนี
้ ้ จะมีการเรี ยกเก็บค่าดูหรื อค่าบริ การ ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อมหรื อไม่ก็ตาม
5.2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่าสัตว์ ยกเว้ นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อ
บริโภคในครัวเรื อน
(2) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ ฟอก
(3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้ แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(5) การต้ ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้ นในสถานที่จาหน่ายอาหาร
การเร่ขาย และการขายในตลาด
(6) การประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์
ขนสัตว์หรื อส่วนอื่นๆ ของสัตว์

(7) การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อการกระทาอื่นใดต่อ
สัตว์หรื อพืชหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อเป็ นอาหารสัตว์
(8) การสะสมหรื อการล้ างครั่ง
5.3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม นา้ ดื่ม
(1) การผลิตเนย เนยเทียม
(2) การผลิตกะปิ น ้าพริ กแกง น ้าพริ กเผา น ้าปลา น ้าเคย น ้าบูดู ไตปลา เต้ าเจี ้ยว ซีอิ๊ว
หอยดอง หรื อซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้ า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(4) การตากเนื ้อสัตว์ การผลิตเนื ้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้ นการผลิตเพื่อการบริ โภคใน
ครัวเรื อน
(5) การนึ่ง การต้ ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้ นใน
สถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(6) การเคี่ยวน ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้ กรอก หมูตงั ้ ยกเว้ นในสถานที่จาหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(7) การผลิตเส้ นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้ าฮวย เต้ าหู้ วุ้นเส้ น เกี ้ยมอี๋
(8) การผลิตแบะแซ
(9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
(10) การประกอบกิจการการทาขนมปั งสด ขนมปั งแห้ ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ
(11) การแกะ การล้ างสัตว์น ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้ องเย็น ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภค
ในครัวเรื อน
(12) การผลิตน ้าอัดลม น ้าหวาน น ้าโซดา น ้าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋ อง ขวด
หรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(13) การผลิต การแบ่งบรรจุน ้าตาล
(14) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน ้านมวัว
(15) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น ้าส้ มสายชู
(16) การคัว่ กาแฟ
(17) การผลิตลูกชิ ้นด้ วยเครื่ องจักร
(18) การผลิตผงชูรส
(19) การผลิตน ้ากลัน่ น ้าบริโภค

(20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
(21) การผลิต การบรรจุ ใบชาแห้ ง ชาผงหรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(22) การผลิตไอศกรี ม ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ ายคลึงกัน
(24) การประกอบกิจการห้ องเย็น แช่แข็งอาหาร
(25) การผลิตน ้าแข็ง ยกเว้ นการผลิตเพื่อใช้ ในสถานที่จาหน่ายอาหารและเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
(26) การเก็บ การถนอมอาหารด้ วยเครื่ องจักรที่มีกาลังตังแต่
้ 5 แรงม้ าขึ ้นไป
5.4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ ชาระ
ล้ าง
(1) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้ วยเครื่ องจักร
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้ าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสาอางต่างๆ
(3) การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(4) การผลิตผ้ าพันแผล ผ้ าปิ ดแผล ผ้ าอนามัย ผ้ าอ้ อมสาเร็จรูป
(5) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้ างต่างๆ
5.5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การอัด การสกัดเอาน ้ามันจากพืช
(2) การล้ าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(3) การผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคูหรื อแป้งอื่นๆ ในทานองเดียวกันด้ วยเครื่ องจักร
(4) การสีข้าวด้ วยเครื่ องจักร
(5) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้ าวด้ วยเครื่ องจักร
(7) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(8) การผลิตใยมะพร้ าวหรื อวัตถุคล้ ายคลึงด้ วยเครื่ องจักร
(9) การตาก การสะสมหรื อการขนถ่ายมันสาปะหลัง
5.6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ ตา่ งๆ

(2) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้ นกิจการใน ข้ อ 6(1)
(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะ
ด้ วยเครื่ องจักรหรื อก๊ าซหรื อไฟฟ้า ยกเว้ นกิจการใน ข้ อ 6(1)
(4) การเคลือบ การชุบโลหะด้ วยตะกัว่ สังกะสี ดีบกุ โครเมียม นิเกิลหรื อโลหะอื่นใด ยกเว้ น
กิจการใน ข้ อ 6 (1)
(5) การขัด การล้ างโลหะด้ วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใด ยกเว้ นกิจการใน ข้ อ 6(1)
(6) การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรื อการล้ างแร่
5.7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การตังศู
้ นย์ถ่วงล้ อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรื ออุปกรณ์ที่เป็ นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
(3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกล ซึ่งมีไว้ บริ การหรื อจาหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนัน้ มีการซ่อมหรื อปรับปรุงยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกลดังกล่าวด้ วย
(4) การล้ างอัดฉีดยานยนต์
(5) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(6) การปะ การเชื่อมยาง
(7) การอัดผ้ าเบรค ผ้ าคลัช
5.8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(1) การผลิตไม้ ขีดไฟ
(2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ ้ว หรื อการตัดไม้ ด้วย
เครื่ องจักร
(3) การประดิษฐ์ ไม้ หวาย เป็ นสิ่งของด้ วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี หรื อ
การแต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรื อหวาย
(4) การอบไม้
(5) การผลิตธูป ด้ วยเครื่ องจักร
(6) การประดิษฐ์ สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้ วยกระดาษ
(7) การผลิตกระดาษต่างๆ
(8) การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน

5.9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้ นแต่ เป็ นการให้ บริ การในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
(2) การประกอบกิ จ การอาบ อบ นวด เว้ น แต่เ ป็ นการให้ บ ริ ก ารในข้ อ 9(1) หรื อ ใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
(3) การประกอบกิจการสถานที่อาบน ้า อบไอน ้า อบสมุนไพร เว้ นแต่เป็ นการให้ บริ การในข้ อ
9(1) หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
(4) การประกอบกิจการโรงแรมหรื อกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(5) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้ เช่า ห้ องเช่า ห้ องแบ่งเช่า หรื อกิจการอื่นในทานอง
เดียวกัน
(6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(7) การจัดให้ มีการแสดงดนตรี เต้ นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้ เทค คาราโอเกะ หรื อการแสดงอื่นๆ
ในทานองเดียวกัน
(8) การประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรื อกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(9) การจัดให้ มีการเล่นโดยมีแสงหรื อเสียงประกอบหรื อการเล่นอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(10) การประกอบกิจการเสริ มสวยหรื อแต่งผม เว้ นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้ วย
การประกอบ วิชาชีพเวชกรรม
(11) การประกอบกิจการให้ บริการควบคุมน ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้ อาหาร
ที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรื อโดยวิธีอื่นใด เว้ นแต่เป็ นการให้ บริ การในข้ อ 9(1) หรื อใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์
(13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรื อสนามฝึ กซ้ อมกอล์ฟ
(14) การประกอบกิจการห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรื อ
สิ่งแวดล้ อม
(15) การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะหูหรื อเจาะอวัยวะอื่น
(16) การประกอบกิจการให้ บริ การเลี ้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
5.10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่ นด้ าย การกรอด้ าย การทอผ้ าด้ วยเครื่ องจักร หรื อการทอผ้ าด้ วยกี่กระตุก ตังแต่
้ 5 กี่
ขึ ้นไป

(2) การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ายหรื อนุน่
(3) การปั่ นฝ้ายหรื อนุน่ ด้ วยเครื่ องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรื อสิ่งทออื่นๆ ด้ วยเครื่ องจักร
(5) การเย็บผ้ าด้ วยเครื่ องจักรตังแต่
้ 5 เครื่ องขึ ้นไป
(6) การพิมพ์ผ้า หรื อการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
(7) การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้ าด้ วยเครื่ องจักร
(8) การย้ อม การกัดสีผ้าหรื อสิ่งทออื่นๆ
5.11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ คี ล้ ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรื อผลิตภัณฑ์ดนิ เผา
(2) การระเบิด การโม่ การป่ นหินด้ วยเครื่ องจักร
(3) การผลิตเครื่ องใช้ ด้วยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(6) การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์ หินเป็ นสิ่งของต่างๆ
(7) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหินปูน
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่มีแร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบหรื อส่วนผสม เช่น ผ้ าเบรค ผ้ าคลัช
กระเบื ้อง มุงหลังคา กระเบื ้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน ้า เป็ นต้ น
(9) การผลิตกระจกหรื อผลิตภัณฑ์แก้ ว
(10) การผลิตกระดาษทราย
(11) การผลิตใยแก้ วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ ว
5.12 กิจการที่เกี่ยวกับปิ โตรเลียม ถ่ านหิน สารเคมี
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรื อสารทาตัวละลาย
(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊ าซ
(3) การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งน ้ามันปิ โตรเลี่ยมหรื อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่างๆ
(4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ ก
(5) การพ่นสี ยกเว้ นกิจการใน ข้ อ 7(1)
(6) การประดิษฐ์ สิ่งของเครื่ องใช้ ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุ
ที่คล้ ายคลึง
(7) การโม่ การบดชัน

(8) การผลิตสีหรื อน ้ามันผสมสี
(9) การผลิต การล้ างฟิ ล์มรูปถ่ายหรื อฟิ ล์มภาพยนตร์
(10) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
(13) การผลิตน ้าแข็งแห้ ง
(14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้ เพลิงหรื อสารเคมีอนั เป็ นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้ เพลิง
(15) การผลิตแชลแล็คหรื อสารเคลือบเงา
(16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรื อพาหะนาโรค
(17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
5.13 กิจการอื่นๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรื อสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้ วยเครื่ องจักร
(2) การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเลคทรอนิคส์ เครื่ องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(3) การผลิตเทียน เทียนไขหรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรื อการถ่ายเอกสาร
(5) การสะสมวัตถุหรื อสิ่งของที่ชารุด ใช้ แล้ วหรื อเหลือใช้
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้ า
(7) การล้ างขวด ภาชนะหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ แล้ ว
(8) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(9) การก่อสร้ าง
ข้ อ 6 สถานประกอบกิ จ การที่ ต้องมี การควบคุม ตามเทศบัญญัตินีท้ ี่ ตงั ้ อยู่ในเขตที่
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง หรื อกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารมีผลใช้ บงั คับ หรื อสถานประกอบ
กิจการใดที่เ ข้ าข่ายเป็ นโรงงาน หรื อมี การประกอบกิจ การเกี่ ยวกับวัตถุอันตราย จะต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้ วยการนันและกฎหมายอื
้
่นที่เกี่ยวข้ องด้ วย แล้ วแต่กรณี
หมวด 2
สถานที่ตัง้ ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้ อ 7 สถานประกอบกิจการต้ องตังอยู
้ ่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรี ยน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรื อสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่สถานประกอบกิจ การที่ไ ม่เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน สถานประกอบกิ จการนัน้
จะต้ องตังอยู
้ ่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรี ยน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
หรื อสถานที่อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 500 เมตร ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรื อการก่อเหตุ
ราคาญของประชาชน
ข้ อ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ต้ อ งเป็ นอาคารที่ มี ค วามมั่น คง แข็ ง แรง เหมาะสมที่ จ ะประกอบกิ จ การที่ ข อ
อนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
บันไดหนี ไฟหรื อทางออกฉุกเฉิ นมีลักษณะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่ นที่ เ กี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ต้ องไม่มี สิ่ง กี ดขวาง มี แสงสว่า งเพี ยงพอ และมี ป้ายหรื อ
เครื่ องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้ องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขดั ข้ อง
(2) ต้ องจัดให้ มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(3) ต้ องมีห้องน ้าและห้ องส้ วมตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุม อาคารและกฎหมายอื่ นที่ เ กี่ ยวข้ อง และมี การดูแลรั กษาความสะอาดให้ อยู่ในสภาพที่ ถูก
สุขลักษณะเป็ นประจาทุกวัน
ข้ อ 9 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื อ้ นจากสารเคมี วัตถุอนั ตรายหรื อสิ่ง
อื่นใดอันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพต้ องจัดให้ มีที่อาบน ้าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องวัตถุอนั ตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่าด้ วยวัตถุอนั ตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 10 สถานประกอบกิ จ การต้ องมี ก ารเก็ บ รวบรวม หรื อ ก าจั ด มู ล ฝอยที่ ถู ก
สุขลักษณะดังนี ้
(1) มีภาชนะบรรจุหรื อภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริ มาณและประเภท
มูลฝอย รวมทังมี
้ การทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรื อภาชนะรองรับและบริ เวณที่เก็บภาชนะนัน้ อยู่
เสมอ
(2) ในกรณีที่มีการกาจัดเอง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นและต้ อง
ดาเนินการให้ ถกู ต้ องตามเทศบัญญัติวา่ ด้ วยการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
(3) กรณี ที่ มี มูล ฝอยที่ ป นเปื ้อ นสารพิ ษ หรื อ วัต ถุอัน ตรายหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ อ าจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพหรื อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม จะต้ องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 11 สถานประกอบกิจการต้ องมีการป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็ นพาหะ
ของโรคติดต่อให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม

ข้ อ 12 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรื อห้ องครัวที่จัดไว้ สาหรับการประกอบ
อาหาร การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสาหรับคนงาน ต้ องมีการดาเนินการให้ ถกู ต้ องตามเทศบัญญัติ
ว่าด้ วยสถานจาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
ข้ อ 13 สถานประกอบกิจการต้ องจัดวางสิ่งของให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ปลอดภัยเป็ น
สัดส่วน และต้ องรักษาความสะอาดอยูเ่ สมอ
หมวด 3
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้ อ 14 สถานประกอบกิจการต้ องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 15 สถานประกอบกิจการต้ องจัดให้ มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี ้
(1) มี ระบบสัญ ญาณเตือนเพลิง ไหม้ และเครื่ องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ จะต้ องมีการบันทึกการบารุ งรักษาเครื่ องดับเพลิงอย่าง
น้ อยหกเดือนต่อครัง้ และมีการฝึ กอบรมการดับเพลิงเบื ้องต้ นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนดหรื อ
ยอมรับให้ แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้ อยละสี่สิบของจานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนัน้
(2) กรณีที่มีวตั ถุอนั ตราย ต้ องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับเก็บรักษาวัตถุอนั ตรายหรื อ
สิ่งของที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายหรื ออัคคีภยั ได้ ง่ายไว้ โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้ วยวัตถุอนั ตรายและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
หมวด 4
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้ อ 16 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้ เกิดมลพิษทางเสียง
หรื อความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนา้ ของเสียอันตราย หรื อมีการใช้ สารเคมีหรื อ
วัตถุอันตราย จะต้ องดาเนินการควบคุม และป้องกันมิให้ เกิดผลกระทบจนเป็ นเหตุราคาญหรื อเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้ เคียง

หมวด 5
ใบอนุญาต
ข้ อ 17 เมื่อพ้ นกาหนดเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ เทศบัญญัตินี ้มีผลใช้ บงั คับ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ด
ดาเนินกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้ อ 5 ในลักษณะที่เป็ นการค้ า เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจาก
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ในการออกใบอนุญ าต เจ้ าพนักงานท้ องถิ่ นอาจกาหนดเงื่ อนไขโดยเฉพาะให้ ผ้ ูรั บ
ใบอนุญาตปฏิบตั ิเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ โดยทัว่ ไปใน
เทศบัญญัตนิ ี ้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ ใช้ ได้ สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้ อ 18 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้ อ 5 ในลักษณะที่
เป็ นการค้ า จะต้ องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี ้ พร้ อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี ้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 19 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ก่อให้ เกิดเหตุราคาญต่าง ๆ
(2) ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ตามคาแนะนาของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ข้ อ 20 ผู้ไ ด้ รับการอนุญาตต้ อ งมารั บใบอนุญาตภายในสิ บห้ า วันนับแต่วันที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือแจ้ งการอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุอนั สมควรให้ ถือว่าสละสิทธิ์
ข้ อ 21 เมื่ อ ได้ รับค าขอรั บใบอนุญาตหรื อคาขอต่ออายุใ บอนุญาตให้ เจ้ า พนัก งาน
ท้ องถิ่นตรวจความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้ าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้ องหรื อไม่
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์นนทั
ั ้ งหมด
้
และแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตแก้ ไขให้ ถกู ต้ องและสมบูรณ์ใน
คราวเดียวกัน และในกรณี จาเป็ นที่จะต้ องส่งคืนคาขอแก่ผ้ ขู ออนุญาต ก็ใ ห้ ส่งคืนคาขอพร้ อมทังแจ้
้ ง
ความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์ให้ ทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ได้ รับคาขอ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วย
เหตุผ ลให้ ผ้ ูข ออนุญ าตทราบภายในสามสิ บ วัน นับแต่วัน ได้ รั บ ค าขอซึ่ง มี ร ายละเอี ย ดถูก ต้ อ งห รื อ
ครบถ้ วนตามที่กาหนดในเทศบัญญัตนิ ี ้

ในกรณี ที่มี เหตุจาเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมี
คาสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละ
ไม่เกินสิบห้ าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครัง้ ให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบก่อน
สิ ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 22 ใบอนุญาตให้ มีอายุหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต และให้ ใช้ ได้ เพียงในเขต
อานาจของเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เท่านัน้
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยื่ นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ น้ อายุ เมื่ อได้ ยื่นคาขอ
พร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
การขอต่ อ อายุใ บอนุ ญ าตและการอนุญ าตให้ ต่ อ อายุใ บอนุญ าตให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 18 และข้ อ 19 ด้ วย
ข้ อ 23 ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนด
ไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี ้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็ นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรก หรื อก่อน
ใบอนุญาตสิ ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินกิ จการนัน้ ถ้ ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียม
ที่ ค้ า งช าระ เว้ น แต่ผ้ ูไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การด าเนิ น กิ จ การนัน้ ก่ อ นถึ ง ก าหนดการเสี ย
ค่าธรรมเนียมครัง้ ต่อไป
ในกรณี ที่ ผ้ ูมี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค้ า งช าระค่า ธรรมเนี ย ม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครัง้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดการดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะ
ได้ เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้ อ 24 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี ้ ให้ เป็ นรายได้ ของเทศบาล
ตาบลห้ วยกะปิ
ข้ อ 25 ผู้ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตต้ อ งแสดงใบอนุญ าตไว้ โ ดยเปิ ดเผยและเห็ น ได้ ง่ า ย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ 26 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ไู ด้ รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรื อชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนา
บันทึกการแจ้ งความต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้ องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นประกอบด้ วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
ข้ อ 27 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 หรื อ เทศบัญ ญัติ นี ้ หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุไ ว้ ใ นใบอนุญ าตในเรื่ อ งที่ ก าหนดไว้ เกี่ ยวกับการ
ประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตตามเทศบัญ ญัติ นี ้ เจ้ า พนัก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ง พัก ใช้
ใบอนุญาตได้ ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้ าวัน
ข้ อ 28 เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(1) ถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตตังแต่
้ สองครั ง้ ขึ ้นไปและมีเหตุที่จะต้ องถูกสัง่ พักใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้ องคาพิพากษาถึง ที่สุดว่าได้ กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ องตามบทแห่ ง พระร าชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรื อ
ข้ อบังคับนี ้ หรื อเงื่อนไข ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้ รับใบอนุญาตตามข้ อบังคับนี ้ และการไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องนัน้ ก่อให้ เกิ ดอันตรายอย่าง
ร้ ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพ
ของประชาชน
ข้ อ 29 คาสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตและคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ ทาเป็ นหนังสือแจ้ งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรื อผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสัง่ ดังกล่าว ให้
ส่งคาสัง่ โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรื อให้ ปิดคาสัง่ นันไว้
้ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานัก
ทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนันได้
้ รับทราบคาสัง่ แล้ วตังแต่
้ เวลาที่คาสัง่
ไปถึง หรื อวันปิ ดคาสัง่ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 30 ผู้ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถกู
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้ นกาหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ 31 ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามเทศบัญญัตนิ ี ้ต้ องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ ในบท
กาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้ อ 32 ให้ นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตินี ้
และให้ มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ
นายเสนีย์ จิตตเกษม
( นายเสนีย์ จิตตเกษม )
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นายอัมรินทร์ ตังประกอบ
้
( นายอัมริ นทร์ ตังประกอบ
้
)
นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ

บัญชีอัตราค่ าธรรมเนียมต่ อท้ าย เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ พ.ศ. 2553
ที่

ประเภทของกิจการ

อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)

กิจการที่เกี่ยวกับการเลีย้ งสัตว์
1 การเลี ้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น ้า สัตว์เลื ้อยคลานหรื อแมลง
1.1 การเลี ้ยงสัตว์บก
1.1.1 จานวนตังแต่
้ 6 - 10 ตัว
1.1.2 จานวนตังแต่
้ 11 - 20 ตัว
1.1.3 จานวนตังแต่
้ 21 - 50 ตัว
1.1.4 จานวนตังแต่
้ 51 - 100 ตัว
1.1.5 จานวนตังแต่
้ 101 ตัวขึ ้นไป
1.2 การเลี ้ยงสัตว์ปีก
1.2.1 จานวนตังแต่
้ 5 - 20 ตัว
1.2.2 จานวนตังแต่
้ 21 - 50 ตัว
1.2.3 จานวนตังแต่
้ 50 - 200 ตัว
1.2.4 จานวนตังแต่
้ 201 ตัวขึ ้นไป
1.3 การเลี ้ยงสัตว์น ้า
1.3.1 พื ้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1.3.2 พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 51 - 200 ตารางเมตร
1.3.3 พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 201 ตารางเมตรขึ ้นไป
1.4 การเลี ้ยงสัตว์เลื ้อยคลานหรื อแมลง
1.4.1 พื ้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1.4.2 พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 51 - 200 ตารางเมตร
1.4.3 พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 201 ตารางเมตรขึ ้นไป
1.5 เลี ้ยงแมลง
2 การเลี ้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอาน ้านม
2.1 จานวนตังแต่
้ 5 - 50 ตัว
2.2 จานวนตังแต่
้ 51 ตัวขึ ้นไป
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3 การประกอบกิจการเลี ้ยง รวบรวมสัตว์ หรื อธุรกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ ประชาชนเข้ าชมหรื อเพื่อประโยชน์ของกิจการนัน้ ทังนี
้ ้ จะมีการเรี ยกเก็บค่าดู
หรื อค่าบริ การไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมหรื อไม่ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์
4 การฆ่าสัตว์ ยกเว้ นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆ่า
เพื่อบริโภคในครัวเรื อน
4.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
4.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
5 การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ ฟอก
6 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้ แปรรูป
7 การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
8 การต้ ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้ นในสถานที่จาหน่ายอาหาร
การเร่ขายและการขายในตลาด
9 การประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์
ขนสัตว์ หรื อส่วนอื่นๆ ของสัตว์
9.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
9.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1-20 แรงม้ า
9.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
10 การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรื อการกระทาอื่นใดต่อสัตว์
หรื อพืช หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อเป็ นอาหารสัตว์
10.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
10.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1-20 แรงม้ า
10.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
11 การสะสมหรื อการล้ างครั่ง
กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม นา้ ดื่ม
12 การผลิตเนย เนยเทียม
13 การผลิตกะปิ น ้าพริกแกง น ้าพริกเผา น ้าปลา น ้าเคย น ้าบูดู ไตปลา เต้ าเจี ้ยว ซีอิ๊ว
หอยดอง หรื อซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
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14 การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้ า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
14.1 การผลิต การหมัก
1,000
14.2 การสะสมตังแต่
้ 60 กิโลกรัม ขึ ้นไป
500
15 การตากเนื ้อสัตว์ การผลิตเนื ้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้ นการผลิต เพื่อการบริ โภค
ในครัวเรื อน
500
16 การนึง่ การต้ ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้ น
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรื อน
16.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
500
16.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
1,000
17 การเคี่ยวน ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้ กรอก หมูตงั ้ ยกเว้ นในสถานที่จาหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรื อน
17.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
500
17.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
1,000
18 การผลิตเส้ นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้ าฮวย เต้ าหู้ วุ้นเส้ น เกี๋ยมอี๋
18.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
500
18.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
1,000
19 การผลิตแบะแซ
500
20 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
20.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
500
20.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
1,000
21 การประกอบกิจการการทาขนมปั งสด ขนมปั งแห้ ง จันอับ ขนมเปี ย้ ะ
21.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
500
21.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
1,000
22 การแกะ การล้ างสัตว์น ้า ที่ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของกิจการห้ องเย็น ยกเว้ นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรื อน
500
23 การผลิตน ้าอัดลม น ้าหวาน น ้าโซดา น ้าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋ อง
ขวดหรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
23.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
500
23.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 20 แรงม้ า
1,000
23.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
2,000

ที่
ประเภทของกิจการ
อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)
24 การผลิต การแบ่งบรรจุน ้าตาล
24.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
1,000
24.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
5,000
25 การผลิตผลิตภัณฑ์จากน ้านมวัว
25.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
500
25.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
5,000
26 การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น ้าส้ มสายชู
26.1 การผลิต การแบ่งสุรา เบียร์
10,000
26.2 การผลิต การแบ่งน ้าส้ มสายชู
26.2.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
4,000
26.2.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 20 แรงม้ า
5,000
26.2.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
6,000
27 การคัว่ กาแฟ
27.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
500
27.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
1,500
28 การผลิตลูกชิ ้นด้ วยเครื่ องจักร
28.1 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 5 แรงม้ า
1,000
28.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 6 แรงม้ าขึ ้นไป
2,000
29 การผลิตผงชูรส
3,000
30 การผลิตน ้ากลัน่ น ้าบริ โภค
30.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
500
30.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
2,000
31 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้ นการผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรื อน
500
32 การผลิต การบรรจุใบชาแห้ ง ชาผงหรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่นๆ
32.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
700
32.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
1,500
33 การผลิตไอศกรี ม ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
33.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
500
33.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1-5 แรงม้ า
1,000
33.3 โดยใช้ เครื่ องจักรรวมกันตังแต่
้ 6 แรงม้ าขึ ้นไป
2,000

ที่
ประเภทของกิจการ
อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)
34 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ ายคลึงกัน
34.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
1,000
34.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
2,000
35 การประกอบกิจการห้ องเย็น แช่แข็งอาหาร
3,000
36 การผลิตน ้าแข็ง ยกเว้ นการผลิตเพื่อใช้ ในสถานที่จาหน่ายอาหาร และเพื่อการบริโภคในครัวเรื อน
36.1 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกัน ไม่เกิน 2 แรงม้ า
500
36.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 3-20 แรงม้ า
1,500
36.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
3,000
37 การเก็บ การถนอมอาหารด้ วยเครื่ องจักรที่มีกาลังตังแต่
้ 5 แรงม้ าขึ ้นไป
2,000
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ ชาระล้ าง
38 การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้ วยเครื่ องจักร
38.1 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 5 แรงม้ า
38.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 6 - 20 แรงม้ า
38.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
39 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้ าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสาอางต่างๆ
39.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร หรื อใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1-5 แรงม้ า
39.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 6 - 20 แรงม้ า
39.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
40 การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
41 การผลิตผ้ าพันแผล ผ้ าปิ ดแผล ผ้ าอนามัย ผ้ าอ้ อมสาเร็จรูป
42 การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้ างต่างๆ
42.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
42.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 20 แรงม้ า
42.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
43 การอัด การสกัดเอาน ้ามันจากพืช
43.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
43.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 20 แรงม้ า
43.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
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ที่
ประเภทของกิจการ
อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)
44 การล้ าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
3,000
45 การผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคูหรื อแป้งอื่นๆ ในทานองเดียวกันด้ วยเครื่ องจักร
2,000
46 การสีข้าวด้ วยเครื่ องจักร
46.1 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 10 แรงม้ า
1,500
46.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 11 - 20 แรงม้ า
2,000
46.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 - 50 แรงม้ า
5,000
46.4 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 51 แรงม้ าขึ ้นไป
10,000
47 การผลิตยาสูบ
47.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
1,000
47.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
5,000
48 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้ าว ด้ วยเครื่ องจักร
2,000
49 การผลิต การสะสมปุ๋ย
49.1 การผลิต
5,000
49.2 การสะสมตังแต่
้ 1 - 1,000 กิโลกรัม
1,000
49.2 การสะสมตังแต่
้ 1,001 กิโลกรัมขึ ้นไป
3,000
50 การผลิตใยมะพร้ าวหรื อวัตถุคล้ ายคลึงด้ วยเครื่ องจักร
2,000
51 การตาก การสะสมหรื อการขนถ่ายมันสาปะหลัง
3,000
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรื อแร่
52 การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ ตา่ งๆ
52.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
52.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมตังแต่
้ 1 - 20 แรงม้ า
52.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 - 100 แรงม้ า
52.4 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 101 แรงม้ าขึ ้นไป
53 การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้ นกิจการในข้ อ 52
53.1 การหลอม หล่อโลหะ
53.2 การถลุงแร่ ทาเหมืองแร่
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ที่
ประเภทของกิจการ
อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)
54 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะ
ด้ วยเครื่ องจักรหรื อก๊ าซไฟฟ้า ยกเว้ นกิจการในข้ อ 52
54.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร หรื อใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 5 แรงม้ า
1,000
54.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 6 - 20 แรงม้ า
2,000
54.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
3,000
55 การเคลือบ การชุบโลหะด้ วยตะกัว่ สังกะสี ดีบกุ โครเมียม นิเกิลหรื อโลหะ อื่นใด
ยกเว้ นกิจการในข้ อ 52
1,000
56 การขัด การล้ างโลหะด้ วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใด ยกเว้ นกิจการในข้ อ 52
1,000
57 การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรื อการล้ างแร่
57.1 การแยก คัดเลือก ล้ างแร่
2,000
57.2 การสะสมแร่
5,000
57.3 การทาเหมืองแร่/เหมืองหิน
10,000
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่ องกล
58 การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
58.1 การต่อ การประกอบยานยนต์ รถยนต์ ยานยนต์
10,000
58.2 การเคาะ การปะผุ การพ่นสี
58.2.1 พื ้นที่การประกอบการตังแต่
้ 1 - 200 ตารางเมตร
2,000
58.2.2 พื ้นที่ประกอบการตังแต่
้ 200 ตารางเมตรขึ ้นไป
3,000
58.3 การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
2,000
59 การตังศู
้ นย์ถ่วงล้ อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรื ออุปกรณ์ ที่เป็ นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
59.1 พื ้นที่การประกอบการตังแต่
้ 1 - 200 ตารางเมตร
1,000
59.2 พื ้นที่ประกอบการตังแต่
้ 201 ตารางเมตรขึ ้นไป
2,000
60 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล ซึง่ มีไว้ บริการ หรื อจาหน่ายและ
ในการประกอบธุรกิจนัน้ มีการซ่อมหรื อปรับปรุงยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกลดังกล่าวด้ วย
60.1 พื ้นที่การประกอบการตังแต่
้ 1 - 200 ตารางเมตร
1,500
60.2 พื ้นที่ประกอบการตังแต่
้ 201 - 400 ตารางเมตร
5,000
60.3 พื ้นที่ประกอบการตังแต่
้ 401 ตารางเมตรขึ ้นไป
10,000
61 การล้ าง อัดฉีดยานยนต์
1,500

ที่
ประเภทของกิจการ
62 การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
62.1 การผลิต
62.2 การซ่อม การอัด
63 การปะ การเชื่อมยาง
63.1 การปะยาง
63.2 การเชื่อมยาง อัดดอกยาง
64 การอัดผ้ าเบรค ผ้ าคลัช

อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)

กิจการที่เกี่ยวกับไม้
65 การผลิตไม้ ขีดไฟ
66 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ ้วหรื อ การตัดไม้ ด้ วยเครื่ องจักร
66.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
66.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 5 แรงม้ า
66.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 6 - 20 แรงม้ า
66.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
67 การประดิษฐ์ ไม้ หวาย เป็ นสิ่งของด้ วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การทาสาร เคลือบเงาสี
หรื อการแต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรื อหวาย
67.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
67.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 5 แรงม้ า
67.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 6 - 20 แรงม้ า
67.4 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
68 การอบไม้
69 การผลิตธูป ด้ วยเครื่ องจักร
70 การประดิษฐ์ สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้ วยกระดาษ
70.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
70.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังตังแต่
้ 1 - 5 แรงม้ า
70.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังตังแต่
้ 6 แรงม้ าขึ ้นไป
71 การผลิตกระดาษต่าง ๆ

2,000
1,000
500
2,000
500
2,000
500
1,000
5,000
8,000

300
500
1,000
2,000
1,000
1,000
500
1,000
2,000
2,000

ที่
ประเภทของกิจการ
72 การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน
72.1 การเผาถ่าน
72.2 การสะสมถ่าน
72.2.1 สะสมไม่เกิน 30 กระสอบ
72.2.2 สะสมตังแต่
้ 31 กระสอบขึ ้นไป

อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)
3,000
500
2,000

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
73 การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้ นแต่เป็ นการให้ บริ การในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้ วยสถานพยาบาล
2,000
74 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้ นแต่เป็ นการให้ บริการในข้ อ 73 หรื อในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
74.1 มีจานวนห้ องไม่เกิน 50 ห้ อง
5,000
74.2 มีจานวนห้ องตังแต่
้ 51 ห้ องขึ ้นไป
10,000
75 การประกอบกิจการสถานที่อาบน ้า อบไอน ้า อบสมุนไพร
1,000
76 การประกอบกิจการโรงแรมหรื อกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
76.1 มีจานวนห้ องพักไม่เกิน 30 ห้ อง
2,000
76.2 มีจานวนห้ องพักตังแต่
้ 31 - 50 ห้ อง
3,000
76.3 มีจานวนห้ องพักตังแต่
้ 51 - 100 ห้ อง
5,000
76.4 มีจานวนห้ องพักตังแต่
้ 101 ห้ องขึ ้นไป
8,000
77 การประกอบกิจการหอพัก อาหารชุดให้ เช่า ห้ องเช่าห้ องแบ่งเช่าหรื อกิจการ อื่นในทานองเดียวกัน
77.1 มีจานวนห้ องพักไม่เกิน 10 ห้ อง
500
77.2 มีจานวนห้ องพักตังแต่
้ 11 - 20 ห้ อง
1,000
77.3 มีจานวนห้ องพักตังแต่
้ 21 - 50 ห้ อง
2,000
77.4 มีจานวนห้ องพักตังแต่
้ 51 - 100 ห้ อง
3,000
77.5 มีจานวนห้ องพักเกิน 101 ห้ องขึ ้นไป
6,000
78 การประกอบกิจการโรงมหรสพ
5,000

ที่
ประเภทของกิจการ
อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)
79 การจัดให้ มีการแสดงดนตรี เต้ นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้ เทค คาราโอเกะ หรื อการแสดง
อื่นๆ ในทานองเดียวกัน
79.1 การแสดงดนตรี เต้ นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้ เทค หรื ออื่นๆในทานองเดียวกัน
3,000
79.2 คาราโอเกะ
79.2.1 พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 1 - 100 ตารางเมตร
1,000
79.2.2 พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 101 - 200 ตารางเมตร
2,000
79.2.3 พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 201 ตารางเมตรขึ ้นไป
3,000
80 การประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรื อกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
2,000
81 การจัดให้ มีการเล่นโดยมีแสงหรื อเสียงประกอบหรื อการเล่นอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
3,000
82 การประกอบกิจการเสริมสวยหรื อแต่งผม เว้ นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้ วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
82.1 พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 1 - 25 ตารางเมตร
200
82.2 พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 26 - 50 ตารางเมตร
300
82.3 พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 51 - 100 ตารางเมตร
500
82.4 พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 101 ตารางเมตรขึ ้นไป
1,000
83 การประกอบกิจการให้ บริ การควบคุมน ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้ อาหาร
ที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรื อโดยวิธีอื่นใด เว้ นแต่การให้ บริ การดังกล่าว
ในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
1,500
84 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์
2,000
85 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรื อสนามฝึ กซ้ อมกอล์ฟ
5,000
86 การประกอบกิจการห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรื อสิ่งแวดล้ อม 2,000
87 การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะหูหรื อเจาะอวัยวะอื่น
1,000
88 การประกอบกิจการให้ บริ การเลี ้ยงและดูแลเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี
88.1 จานวนเด็กตังแต่
้ 4 - 10 คน
1,000
88.2 จานวนเด็กตังแต่
้ 11 - 30 คน
2,000
88.3 จานวนเด็กตังแต่
้ 31 - 50 คน
3,000
88.4 จานวนเด็กตังแต่
้ 51 คนขึ ้นไป
5,000

ที่

ประเภทของกิจการ

อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
89 การปั่ นด้ าย การกรอด้ าย การทอผ้ าด้ วยเครื่ องจักร หรื อการทอผ้ าด้ วยกี่กระตุก ตังแต่
้ 5 กี่ขึ ้นไป
88.1 ทอด้ วยกี่กระตุก
500
88.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้ า
1,500
88.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 11 - 20 แรงม้ า
3,000
88.4 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 - 50 แรงม้ า
5,000
88.5 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 51 แรงม้ าขึ ้นไป
10,000
90 การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ายหรื อนุน่
1,500
91 การปั่ นฝ้ายหรื อนุน่ ด้ วยเครื่ องจักร
91.1 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้ า
1,500
91.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 11 - 20 แรงม้ า
2,000
91.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 - 50 แรงม้ า
3,000
91.4 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 51 แรงม้ าขึ ้นไป
5,000
92 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรื อสิ่งทออื่นๆ ด้ วยเครื่ องจักร
92.1 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้ า
1,500
92.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 11 - 20 แรงม้ า
2,000
92.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 - 50 แรงม้ า
3,000
92.4 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 51 แรงม้ าขึ ้นไป
5,000
93 การเย็บเครื่ องจักรตังแต่
้ 5 เครื่ องขึ ้นไป
93.1 โดยใช้ เครื่ องจักรตังแต่
้ 5 - 20 เครื่ อง
1,000
93.2 โดยใช้ เครื่ องจักรตังแต่
้ 21 - 50 เครื่ อง
2,000
93.3 โดยใช้ เครื่ องจักรตังแต่
้ 51 เครื่ องขึ ้นไป
5,000
94 การพิมพ์ผ้า หรื อการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
94.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
1,000
94.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 20 แรงม้ า
1,500
94.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
2,000
95 การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้ าด้ วยเครื่ องจักร
1,000
96 การย้ อม การกัดสีผ้าหรื อสิ่งทออื่นๆ
1,000

ที่

ประเภทของกิจการ

อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ คี ล้ ายคลึง
97 การผลิตภาชนะดินเผาหรื อผลิตภัณฑ์ดนิ เผา
97.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
97.2 โดยใช้ เครื่ องจักรและมีคนงานตังแต่
้ 1 - 100 คน
97.3 โดยใช้ เครื่ องจักรและมีคนงานตังแต่
้ 101 คนขึ ้นไป
98 การระเบิด การโม่ การป่ นหินด้ วยเครื่ องจักร
98.1 การโม่ การป่ นหิน เพื่อใช้ ในการก่อสร้ าง
98.2 การโม่ การป่ นหิน เพื่อใช้ ในการอุตสาหกรรม
98.3 การระเบิดหิน
99 การผลิตเครื่ องใช้ ด้วยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
100 การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
100.1 การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
100.1.1 จานวนที่สะสมไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม
100.1.2 จานวนที่สะสมตังแต่
้ 5,001 - 20,000 กิโลกรัม
100.1.3 จานวนที่สะสมเกิน 20,001 กิโลกรัม
100.2 การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
101 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
101.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
101.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
102 การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์ หินเป็ นสิ่งของต่างๆ
102.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
102.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
103 การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหินปูน
103.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
103.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
104 การผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่มีแร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบหรื อส่วนผสม เช่น ผ้ าเบรค ผ้ าคลัช
กระเบื ้องมุงหลังคา กระเบื ้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน ้า เป็ นต้ น
104.1 การผลิต ผ้ าเบรค ผ้ าคลัช
104.2 การผลิต กระเบื ้องมุงหลังคา กระเบื ้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน ้า เป็ นต้ น
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ที่

ประเภทของกิจการ

อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)

105 การผลิตกระจกหรื อผลิตภัณฑ์แก้ ว
105.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
105.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
106 การผลิตกระดาษทราย
107 การผลิตใยแก้ วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ ว
107.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
107.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับปิ โตรเลี่ยม ถ่ านหิน สารเคมี
108 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรื อสารตัวทาละลาย
108.1 การผลิต การบรรจุ
108.2 การสะสม การขนส่ง
109 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊ าซ
109.1 การผลิต การบรรจุ การขนส่ง
109.2 การสะสม
109.2.1 ก๊ าซบรรจุถงั ตังแต่
้ 100 – 2,000 กิโลกรัม
109.2.2 ก๊ าซบรรจุถงั ตังแต่
้ 2,001 – 5,000 กิโลกรัม
109.2.3 ก๊ าซบรรจุถงั ตังแต่
้ 5,001 – 10,000 กิโลกรัม
109.2.4 ก๊ าชบรรจุถงั ตังแต่
้ 10,001 – 20,000 กิโลกรัม
109.2.5 ก๊ าชบรรจุถงั ตังแต่
้ 20,001 กิโลกรัมขึ ้นไป
110 การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งปิ โตรเลี่ยมหรื อ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่างๆ
110.1 การผลิต การกลัน่
110.2 การสะสม การขนส่ง
110.2.1 จานวนที่สะสมหรื อขนส่งไม่เกิน 1,000 ลิตร
110.2.2 จานวนที่สะสมหรื อขนส่งตังแต่
้ 1,001-5,000 ลิตร
110.2.3 จานวนที่สะสมหรื อขนส่งตังแต่
้ 5,001 – 10,000 ลิตร
110.2.4 จานวนที่สะสมหรื อขนส่งตังแต่
้ 10,001 – 50,000 ลิตร
110.2.3 จานวนที่สะสมหรื อขนส่งตังแต่
้ 50,001 ลิตรขึ ้นไป
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ที่

ประเภทของกิจการ

อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)

111 การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ ก
111.1 การผลิต
111.2 การสะสม การขนส่ง
112 การพ่นสี ยกเว้ นกิจการในข้ อ 58
112.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
112.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
113 การประดิษฐ์ สิ่งของเครื่ องใช้ ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์
หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
113.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
113.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
114 การโม่ การบดชัน
114.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
114.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
115 การผลิตสีหรื อน ้ามันผสมสี
115.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
115.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 20 แรงม้ า
115.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
116 การผลิต การล้ างฟิ ล์มรูปถ่าย หรื อฟิ ล์มภาพยนตร์
116.1 การผลิต
116.2 การล้ างฟิ ล์มรูปถ่าย
116.3 การล้ างฟิ ล์มภาพยนตร์
117 การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึงกัน
117.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
117.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
118 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
118.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
118.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
119 การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
120 การผลิตน ้าแข็งแห้ ง
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1,000
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1,000
2,000
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ที่

ประเภทของกิจการ

อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)

121 การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้ เพลิงหรื อสารเคมี อันเป็ นส่วนประกอบ ในการผลิต
ดอกไม้ เพลิง
122 การผลิตแชลแล็คหรื อสารเคลือบเงา
122.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
122.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 20 แรงม้ า
122.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
123 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรื อพาหะนาโรค
123.1 การผลิต
123.2 การบรรจุ
123.3 การสะสมเพื่อจาหน่าย
123.4 การขนส่ง
124 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
124.1 การผลิตกาว การบรรจุกาว
124.2 การสะสมกาว

5,000
1,000
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4,000
3,000
2,000
1,000
3,000
2,000
1,000

กิจการอื่น ๆ
125 การพิมพ์หนังสือหรื อสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้ วยเครื่ องจักร
125.1 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้ า
1,000
125.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 6 – 10 แรงม้ า
2,000
125.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังตังแต่
้ 11 แรงม้ าขึ ้นไป
3,000
126 การผลิต การซ่อม การจาหน่ายเครื่ องอิเลคโทรนิคส์ เครื่ องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
126.1 การผลิต
5,000
126.2 การจาหน่าย
1,000
126.3 การซ่อม
500
127 การผลิตเทียน เทียนไขหรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
127.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
500
127.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
1,000
128 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรื อการถ่ายเอกสาร
128.1 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
1,000
128.2 การถ่ายเอกสาร
500

ที่

ประเภทของกิจการ

อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี (บาท)

129 การสะสมวัตถุหรื อสิ่งของที่ชารุด ใช้ แล้ ว หรื อเหลือใช้
130 การประกอบกิจการโกดังสินค้ า
131 การล้ างขวด ภาชนะหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ แล้ ว
131.1 โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
131.2 โดยใช้ เครื่ องจักร
132 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
132.1 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 1 - 5 แรงม้ า
132.2 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 6 - 20 แรงม้ าขึ ้นไป
132.3 โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตังแต่
้ 21 แรงม้ าขึ ้นไป
133 การก่อสร้ าง
133.1 การก่อสร้ างอาคารประเภท ห้ องแถว ตึกแถว บ้ านแถวชันเดี
้ ยว
133.1.1 ตังแต่
้ 5 - 10 ห้ อง
133.1.2 ตังแต่
้ 11 - 30 ห้ อง
133.1.3 ตังแต่
้ 31 ห้ องขึ ้นไป
133.2 การก่อสร้ างอาคารประเภท ห้ องแถว ตึกแถว บ้ านแถว 2 ชันขึ
้ ้นไป
133.2.1 ตังแต่
้ 6 - 20 ห้ อง
133.2.2 ตังแต่
้ 21 - 60 ห้ อง
133.2.3 ตังแต่
้ 61 ห้ องขึ ้นไป
133.3 การก่อสร้ างอาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง คลังสินค้ า หรื อการก่อสร้ างอื่นๆ
ซึง่ มีพื ้นที่ตงแต่
ั ้ 1,000 ตารางเมตรขึ ้นไป
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แบบ กอ. 1
เลขที่รับ........./..........

เลขที่..............
คาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
เขียนที่.............................................
วันที่.........เดือน................พ.ศ..........

ข้ าพเจ้ า..............................................................อายุ................ปี สัญชาติ.....................
อยูบ่ ้ านเลขที่.......................หมูท่ ี่….........ตรอก/ซอย..........................ถนน....................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต............................จังหวัด....................................
โทรศัพท์....................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.........................
.............................................................................................................................................................
ต่อ นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ โดยใช้ ชื่อสถานที่ประกอบการว่า............................................................
ตังอยู
้ ่ ณ เลขที่..................หมูท่ ี่.......................ตาบล ............................ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์............................................
พร้ อมคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ า ได้ แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้ วยแล้ ว คือ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
2. สาเนาทะเบียนบ้ าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต
3. สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ (ถ้ ามี)
4. สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยโครงงาน ของสถานประกอบการ (ถ้ ามี)
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
6. ..............................................................................
ขอรับรองว่าข้ อความในแบบคาขอนี ้เป็ นความจริงทุกประการ และจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย,
เทศบัญญัติ หรื อ เงื่อนไขอื่นใดที่เทศบาลกาหนดไว้ ทกุ ประการ
(ลงชื่อ).................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(...............................)

แบบ กอ. 2

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
เล่มที่................เลขที่...............ปี ..............
อนุญาตให้ ...................................................................อายุ............ปี สัญชาติ.................
อยูบ่ ้ าน/สานักงานเลขที่.....................หมูท่ ี่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน..............................
ตาบล/แขวง.....................อาเภอ/เขต........................จังหวัด....................โทรศัพท์…............................
ข้ อ 1. ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพประเภท ....................................................
.........................................................................................................................................................
ค่าธรรมเนียม.................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......เลขที่.........ลงวันที่........เดือน......................พ.ศ........
โดยใช้ ชื่อกิจการว่า................................................................................................................................
ตังอยู
้ ่ ณ เลขที่...........หมูท่ ี่................ตาบล ................................ อาเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์..........................โทรสาร.......................
ข้ อที่ 2. ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องปฏิบตั ิตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ว่าด้ วยกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2551
(2)...................................................................................................................................
........................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนีใ้ ห้ ใช้ ได้ จนถึงวันที่...............เดือน...................................พ.ศ...........
ออกให้ ณ วันที่.............เดือน...................................พ.ศ...................

ลงชื่อ.......................................
(.................................)
ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..................................
(................................)
นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ

แบบ กอ.3

เลขที่รับ............/............

เลขที่................
คาขอต่ ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
เขียนที่................................................
วันที่...........เดือน..................พ.ศ.............

ข้ าพเจ้ า.............................................................อายุ................ปี สัญชาติ......................
อยูบ่ ้ านเลขที่........................หมูท่ ี่............ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์..................................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
...................... ........................................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรี
ตาบลห้ วยกะปิ โดยใช้ ชื่อสถานประกอบการว่า........................................................................................
ตังอยู
้ ่ ณ เลขที่..............หมูท่ ี่............ตาบล .............................. อาเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์...............................โทรสาร........................................
พร้ อมคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ า ได้ แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้ วยแล้ ว คือ
1. ใบอนุญาตเดิม
2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
3. ..................................................................................................
ขอรับรองว่าข้ อความในแบบคาขอนี ้เป็ นความจริงทุกประการ และจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย,
เทศบัญญัติ หรื อ เงื่อนไขอื่นใดที่เทศบาลกาหนดไว้ ทกุ ประการ
(ลงชื่อ).................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(.................................)

แบบกอ.4

เลขที่รับ............/............

เลขที่.....................
คาขออนุญาตการต่ างๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
เขียนที่..........................................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ..........

ข้ าพเจ้ า................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.....................
อยูบ่ ้ านเลขที่.......................หมูท่ ี่...........ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................
โทรศัพท์........................................................
โดยใช้ ชื่อสถานประกอบการว่า........................................................................................
ตังอยู
้ ่ ณ เลขที่.............หมูท่ ี่.............ตาบล...............................อาเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์.......................โทรสาร.......................
ขอยื่นคาขอต่อ นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ ด้ วยข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ……………......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้ อความในใบคาขอนี ้เป็ นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุญาต
(.................................)

