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บันทึกหลักการและเหตุผล
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----------------------------------------หลักการ
เพื่อกาหนดมาตร าการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เห็นควรยกเลิ กเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
เหตุผล
เพื่อให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบา ลเมืองสะเตงนอก เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถู กต้อง และเพื่อประโยชน์แก่สุขภาพ พลานามัยของประชาชน
โดยส่วนร่วม เห็นสมควรให้มีการจัดทาเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอกนี้ขึ้น จึง เห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัติดังกล่าว
และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน และที่สาคัญได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตาบลเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่มีผล
บังคับตั้งแต่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่ มเติมจนถึงปัจจุบัน ) ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติการสารธารณสุข พ .ศ.
๒๕๓๕ หมวด ๗ กิจกรรม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยกาหน ดให้ท้องถิ่นมีอานาจ และหน้าที่ในการกาหนด
หลักเกณฑ์ และวิ ธีการเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พิจารณาอนุมัติต่อไป

-๑เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๘๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบั ญญัติแห่งกฎหมาย
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบา ลเมืองสะเตงนอก และผู้ว่าราชการจังหวัด ยะลา จึง
ตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมือง สะเตงนอก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
ข้อ ๒ เทศบัญญั ตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล เมือง สะเตงนอก เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย
ณ สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิก “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก ”
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑”
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คาสั่งอื่นใดของเทศบาลตาบลสะเตงนอก ใน
ส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน และให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฉบับนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.
๒๕๓๕
“ผู้ดาเนินกิจการ “หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการสถานประกอบกิจการนั้น

-๒“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นที่ของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ หรือสัญจรได้
“สิ่งปฏิกูล ” หมายถึง อุจจาระ หรือปัสสวะ และหมายถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก หรือกลิ่น
เหม็น
“มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ามูลสัตว์ หรือ
ซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อืน
“เหตุราคาญ ” หมายถึง ในกรณีมีเห ตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแ ก่ผู้ อยู่ ในบริเวณ
ใกล้เคียง หรือที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุราคาญ
๑. แหล่งน้า ทางระบายน้าที่ใส่มูล หรือเถ้า หรือสถานที่ อื่นใดที่อยู่ในทาเลไม่เหมาะสม
สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมละอองสารพิษ หรือเป็นหรือ
น่าจะเป็นที่เพาะพันธ์พาหะนาโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออันตรายต่อสุภาพ
๒. อาคารอันเป็นที่อยู่ อาศัยของคนหรือสัตว์ที่ถานประกอบการใด ไม่มีการระบายอากาศ
ไม่มีการระบายน้า การกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองอย่างเพียงพอจนเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
๓. การกระทาใดๆ ให้เกิดกลิ่น เสียง สิ่งมีพิษ หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุ ให้เสื่อมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น
๔. การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ใดหรือวิธีใด หรือมีจานวนเกินสมควรเป็นเหตุ ให้เสื่อมหรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๕. เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอกและพนักงานเทศบาลอื่นที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง
ข้อ ๕ ให้กิจกรรมที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่างๆ ต่อไปนี้เป็นกิจการในเขตเทศบาลเมือง
สะเตงนอก
๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑)
การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
(๒)
การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้านม
(๓)
การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรี ยกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม

-๓๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่
ขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์
ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆของสัตว์
(๗) การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือ
พืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง
๕.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้้าดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย น้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดองหรือ
ซอสปรุงรสอื่นๆยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่
จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่
ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการทาขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี้ยะ
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้ามันถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆบรรจุกระป๋องขวดหรือ
ภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้าตาล
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้านมวัว

-๔(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้าส้มสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหารและเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
๕.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส้าอางผลิตภัณฑ์ช้าระล้าง
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางต่าง ๆ
(๓) การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่าง ๆ
๕.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ามันจากพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปูงมันสาปะหลัง แปูงสาคู หรือแปูงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน ด้วยเครื่องจักร
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสาปะหลัง
๕.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ห รือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้น กิจการในข้อ ๕.๖ (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟูา ยกเว้น กิจการในข้อ ๕.๖ (๑)

-๕การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น

(๔)
กิจการในข้อ ๕.๖ (๑)
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้น กิจการในข้อ ๕.๖ (๑)
(๖) การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้ างแร่

๕.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือจาหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม หรือปรับปรุง ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗)
การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
๕.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่ อง การทาคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี หรือการ
แต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
๕.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็กนารให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วสถานพยาบาล
ย
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการในข้อ
๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นใดในทานองเดียวกัน
(๔)
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นใดในทานอง
เดียวกัน

-๖(๕)
(๖)

การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดให้มีการแสดงด นตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือการแสดงอื่นๆใน

(๗)

การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นๆในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ทานองเดียวกัน
ในข้อ ๕ .๙ (๑)
(๘) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นๆในทานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๐) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก โด ยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโด ยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้บริการ ในข้อ ๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(๑๒) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๔) การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะหู หรือการเจาะอวัยวะอื่น
๕.๑๐
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปั่นด้าย การกรอด้ายการทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยที่กระตุกตั้งแต่
๕ กี่ขึ้นไป
การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุ่น
การปั่นฝูายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจั กร
การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ

๕.๑๑
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร
การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ

-๗(๗) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก
ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูาเพดาน ท่อน้า เป็นต้น
(๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
๕.๑๒
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
ดอกไม้เพลิง
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
การผลิต บรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทาละลาย
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ ๕.๗ (๑)
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์

๕.๑๓
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

กิจการอื่น ๆ
การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟูา
การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือ การถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้

การโม่ การบดชัน
การผลิต สีหรือน้ามันผสมสี
การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้าแข็งแห้ง
การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี อันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
การผลิตแชลเลค หรือสารเคลือบเงา
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกาจัดศัตรูพืช หรือพาหะนาโรค
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

-๘(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช้สิ่งทอ
(๙) การก่อสร้าง
ข้อ ๖ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจก ารค้าซึ่งกาหนดให้ควบคุมตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ ๕ เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการค้าตามข้อ ๕ ให้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบ พร้อมกับหลักฐาน
ตามที่นายกเทศมนตรีสะเตงนอกกาหนด รวมทั้งหลั กฐานตาม ข้อ ๘ และต้องปฏิบัติและจัดสถา นที่สาหรับประกอบ
กิจการนั้นให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งในบริเวณที่เหมาะสม ไม่มีน้าท่วมขังและสามารถระบายน้าออกได้โดยสะดวก
(๒) ต้องจัดทาทางระบายน้าหรือบ่อพักรับน้าเสียด้วยวัตถุถาวร มีลักษณะเ รียบไม่ซึม ไม่รั่ว น้าไหล
ได้สะดวก
(๓) การระบายน้าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าในทางน้าสาธารณะ หรือแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
(๔) ต้องมีการบาบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้าเสียหรือกากของเสียให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
(๕) ต้องมีการปูองกันกลิ่น เสียง แสง รังสี ความสะเทือน สิ่งมีพิษ ฝุุนละออง เ ขม่า เถ้า ควัน มูลหรือสิ่ง
ใด ซึ่งอาจเป็นเหตุราคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบหรือผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรือ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกาหนดดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(๖) ต้องจัดให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เหมาะสม และเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(๗) ต้องมีน้าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น
(๘) ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนอันได้สุขลักษณะและเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิ
ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นาโรค
(๙) จัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จานวนเพี ยงพอกับคนที่ทาการอยู่แล้วในสถานที่นั้นตามหลักเกณฑ์ที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกกาหนด และต้องอยู่ในทาเลที่เหมาะสมรวมทั้งการกาจัดอุจจาระด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์จะต้องมีที่ขัง หรือที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางพอและจัดสถานที่ให้อยู่ในสภา พที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์ทรมานแก่สัตว์และให้มีการเก็บรวบรวมและ
กาจัดมูลสัตว์เศษอาหารหรือซากสัตว์ให้ได้สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตาก หรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) สถานที่ซึ่งมีการใช้ เก็บ สะสมวัตถุมีพิษ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตราย ต้อง
จัดเก็บสารเคมีดังกล่าวให้ได้สุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนา หรือคาสั่งเจ้า พนักงานสาธารณสุข และคาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ข้อ ๘ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

-๙ข้อ ๙ ให้นายกเทศบาลเมืองสะเตง นอกมีอานาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาตงดเว้นการปฏิบั ติตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ ๗ และข้ อ ๘ เพียงเท่าที่เห็นสมควรหรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเพื่อให้เหมาะสมแก่กิจการที่
ควบคุมนั้น
ข้อ ๑๐ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาข อแล้วปรากฏว่า
ผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้แล้วให้ออกใบอนุญาตให้ได้
ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตาม ข้อ ๕ จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการและมาตรการปูองกัน อันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อ ๗ ให้อยู่ในสภาวะอันดีและต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ
(๒) ต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
(๓) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่ างให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าวัตถุดิบหรือ
ผลิตภั ณฑ์แห่งกิจการค้า วัสดุใช้เป็นอาหาร ต้องปูองกันวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์นั้นให้พ้นจากการปนเปื้อนฝุุนละออง
แมลงวัน สัตว์อื่นๆ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๔) ต้องมีการปูองกันและกาจัดแมลงวัน ยุง หรือสัตว์นาโรคอื่นๆ ให้ถูกหลักสุขาภิบาล
(๕) ต้องปฏิบัติการ ทุกอย่าง เพื่อการรักษาความสะอาดและปูองกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งการ
ปูองกันมิให้เกิดเหตุราคาญหรือโรคติดต่อ
(๖) ต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทางานและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยลักษณะตามคาแนะนา หรือคาสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขรวมทั้งระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกาหนด
ข้อ ๑๒ การเปลี่ย นแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงจะดาเนินการได้
ข้อ ๑๓ หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่น
คาขอต่อเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน นับแต่ วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญแล้วแต่กรณีพร้อมกับหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ ๑๔ การออกใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินก ารตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ออกใบแทนใบอนุญาตความตามใบอนุญาตเดิม ยกเว้นเล่มที่ เลขที่ ปี พ .ศ. พร้อมกับประทับ
ข้อความว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงด้านบนใบอนุญาต และบันทึกเล่ม ที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบอนุญาตเดิมไว้ด้านหลัง
ในแทนใบอนุญาต และ ต้นขั้วใบแทนใบอนุญาตโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาตไว้ด้านบน รายการต่อใบอนุญาต
และต้นขั้วใบแทนใบอนุญาต

-๑๐(๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญของ
ใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทน ใบอนุญาต
ข้อ ๑๕ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกดาเนินการกิจการให้แจ้งพนักงานท้องถิ่น ก่อนถึงกาหนด
การเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตจ ะต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนใบ อายุ จะสิ้นอายุ พร้อมกับชาระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุ ญาต เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ในบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๘ บรรดาใบอนุญาตต่างๆ ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ออกก่อนวันที่ใช้เทศบัญญัตินี้ให้คงใช้
ต่อไปจนสิ้นใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๑๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนข้อใดข้อหนึ่งแห่งเทศบัญญัตินี้มีความผิดตามบทกาหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๒๐ ให้นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง ตามที่เห็นสมควรเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

๒๕๕๕

( นายเกษมสันต์ สาแม )
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

เห็นชอบ

( นายเดชรัฐ สิมศิริ )
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับปัจจุบัน)
ลาดับที่
๑.

รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
๑.๑ การเลี้ยงม้า โค กระบือ
ก.การเลี้ยงไม่เกิน ๕ ตัว
ข.การเลี้ยงตั้งแต่ ๖-๑๐ ตัว
ค.การเลี้ยงตั้งแต่ ๑๑ ตัวขึ้นไป

บาท/ปี

๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๑.๒ การเลี้ยงสุกร
ก.การเลี้ยงไม่เกิน ๕ ตัว
ข.การเลี้ยงตั้งแต่ ๖-๑๐ ตัว
ค.การเลี้ยงตั้งแต่ ๑๑-๑๖ ตัว
ง.การเลี้ยงตั้งแต่ ๒๖ ตัวขึ้นไป

๒๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ
ก.การเลี้ยงไม่เกิน ๕ ตัว
ข.การเลี้ยงตั้งแต่ ๖-๑๐ ตัว
ค.การเลี้ยงตั้งแต่ ๑๑-๑๖ ตัว
ง.การเลี้ยงตั้งแต่ ๒๑ ตัวขึ้นไป

๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๑.๔ การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่
ก.การเลี้ยงตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ ตัว
ข.การเลี้ยงตั้งแต่ ๒๑ – ๑๐๐ ตัว
ค.การเลี้ยงตั้งแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว
ง.การเลี้ยงตั้งแต่ ๕๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๕ การเลี้ยงนก
ก.การเลี้ยงตั้งแต่ ๕๐ – ๓๐๐ ตัว
ข.การเลี้ยงตั้งแต่ ๓๐๑ – ๑,๐๐๐ ตัว
ค.การเลี้ยงตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๒,๕๐๐ ตัว
ง.การเลี้ยงตั้งแต่ ๒,๕๐๑ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม

๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐

๒.

ก.การเลี้ยงตั้งแต่ ๓-๑๐ ตัว
ข.การเลี้ยงตั้งแต่ ๑๑ ตัวขึ้นไป

ลาดับที่
๓

๔

๕
๖
๗
๘
๙

๑๐

๑๑

๕๐๐
๑,๐๐๐

รายการ

บาท/ปี

การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกัน
เพือ่ ให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

๕,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดการฆ่าเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
ก.โดยใช้เครื่องจักร
ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร

๑,๐๐๐
๕๐๐

การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้ นในสถานที่จาหน่ายสินค้า
การเร่ขาย และการขายในตลาด
การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ หนังสัตว์ เขาสัตว์
หรือส่วนอื่นๆของสัตว์
ก.โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข.โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังต่ากว่า ๕ แรงม้า
ค.ไม่ใช้เครื่องจักร

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๘๐๐
๑,๕๐๐

๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทาอื่นใด
ต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
ก.เครื่องจักรที่มีกาลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข.เครื่องจักรที่มีกาลังเกินกว่า ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค.เครื่องจักรที่มีกาลัง ๑ แรงม้าลงมา

๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐

การสะสมหรือล้างครั่ง

๑,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
๑๒

การผลิตเนย เนยเทียม

๑,๕๐๐

๑๓

การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย น้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซิอิ้ว
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก.การผลิตและการ

๑,๕๐๐

ลาดับ

รายการ
ข.การสะสม
๑. .สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
๒.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๑-๒๕ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๔.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๕.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๖.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๑๔.

๑๕.

การผลิตและการสะสมหมักปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก.การผลิตการหมักและการสะสม
ข.การสะสม
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
๒.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๑-๒๕ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๔.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๕.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๖.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
ก.การผลิตและการสะสม
ข.การสะสม
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
๒.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๑-๒๕ ตารางเมตร

บาท/ปี
๓๐๐
๕๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

๑,๒๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐

๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๔.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๕.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๖.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
๑๖.

ลาดับ
๑๗

๑๘

การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์
พืช ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่ อบริโภค
ใน ครัวเรือน
ก.การผลิตและสะสม
ข.การสะสม
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
๒.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๑-๒๕ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๔.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๕.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๖.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
รายการ
การเคี่ยวน้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้น ในสถานที่จาหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก.การผลิตและการสะสม
ข.การสะสม
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๑-๒๕ ตารางเมตร
๓.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๕.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๖.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เต้าฮวย
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข.โดยใช้เครื่องจักร
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐

๑,๒๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
บาท/ปี

๑,๒๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐
๑,๒๐๐
๕๐๐

๖๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

๑๙

การผลิตแบะแซ

๒๐

การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก.โดยใช้เครื่องจักร
ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร

๒๑

๒๒
๒๓
๒๔
ลาดับ

การประกอบกิจการการทาขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี้ยะ
ก.โดยใช้เครื่องจักร
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การแกะ การล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
การผลิตน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้านมถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง
ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การแบ่งบรรจุน้าตาล
รายการ

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๘๐๐

๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
บาท/ปี

๒๕
๒๖

การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้านมวัว
การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้าส้มสายชู
ก.เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์
ข.น้าส้มสายชู

๑,๕๐๐

การคั่วกาแฟ
การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
การผลิตผงชูรส
การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
ก.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
การผลิต การบรรจุชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก.โดยใช้เครื่องจักร
ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร

๑,๒๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๓๔

การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึง

๑,๐๐๐

๓๕

การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร

๔,๐๐๐

๓๖
๓๗

การผลิตน้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุด้วยเครื่องจักร
การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางต่างๆ
การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่าง ๆ

๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

๓๑
๓๒
๓๓

๔๓
๔๔

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การอัด การสกัดเอาน้ามันจากพืช
การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
ก.การล้าง การรม การอบยางพาราดิบ

๕,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

ข.การสะสมยางพาราดิบ
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๑-๒๕ ตารางเมตร

ลาดับ

รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๓.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๕.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๖.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๕๐๐
๘๐๐

บาท/ปี
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๕๐๐

๔๕

การผลิตแปูงมันสาปะหลัง แปูงสาคู หรือแปูงอื่น ๆ ในทานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร

๑,๕๐๐

๔๖

การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
ก.ใช้เครื่องยนต์ขนาดต่ากว่า ๒๕ แรงม้า
ข.ใช้เครื่องยนต์ขนาด ๒๕ แรงม้าขึ้นไป

๑,๒๐๐
๒,๐๐๐

๔๗

การผลิตยาสูบ
ก.โดยใช้เครื่องจักร
ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
การผลิต การสะสมปุ๋ย
ก.การผลิตปุ๋ย
ข.การสะสมปุ๋ย
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสาปะหลัง

๔๘
๔๙

๕๐
๕๑

๕๒

๕๓

ลาดับ

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่
การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ห รือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ก. สะสม/การผลิต
ข. ผลิต
ค. การสะสม
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด
ก. การหล่อ การหลอม การกลึง การถลุง แท่นกลึง แท่นละ
ข. การตีเหล็กด้วยแรงคน

รายการ

๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

บาท/ปี

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗
๕๘

๕๙
๖๐

๖๑

การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การดัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูา
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือโลหะอื่นใด
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด
ก.เครื่องจักรที่มีกาลังเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข.เครื่องจักรที่มีกาลังเกินกว่า ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค.เครื่องจักรที่มีกาลัง 1 แรงม้าลงมา
การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑- ๑๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจาหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือการปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วยการซ่อมบารุง
ก.จักรยานยนต์
ข.รถยนต์
การล้าง การอัดฉีดรถยานยนต์
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร

๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๒๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐

๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐

๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

ลาดับ
๖๒

๖๓

๖๔
๖๕
๖๖

๖๗

รายการ
การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
ก. การผลิตและการอัดแบตเตอรี่น้าและแห้ง
ข. การซ่อมแบตเตอรี่น้าและแห้ง
ค. การอัดแบตเตอรี่น้าและแห้ง
การปะ การเชื่อมยาง (หล่อดอก)
ก. การเชื่อมยาง (หล่อดอก)
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๔. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
ข. การปะยาง การเชื่อมยาง
๑. รถยนต์
๒. รถจักรยานยนต์สองล้อ , สามล้อ
การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช
กิจการที่เกี่ยวกับไม้
การผลิตไม้ขีดไฟ
การเลื่อย การซอย การขีด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้วหรือการตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร
ก. การผลิต
ข. การสะสม
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
ค. การผลิต และ การสะสม
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร
๔. สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสีหรือ
การแต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย

๑,๒๐๐

บาท/ปี
๑,๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐

๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๖๘
๖๙
๗๐

ลาดับ

๗๑.
๗๒.

๗๓

๗๔

ก. เครื่องจักรที่มีกาลังเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังเกินกว่า ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกาลัง ๑ แรงม้าลงมา
การอบไม้
การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับไม้

๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๔๐๐
บาท/ปี

๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๖๐๐

การผลิตกระดาษต่าง ๆ
การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน
ก.เพื่อขายส่ง
๑. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร
๒. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๓. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๔. สถานทีป่ ระกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
ข.เพื่อขายปลีก
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๖-๕๐ ตารางเมตร
๓.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๔,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๓. การนวดแผนโบราณ
การประกอบกิจการสถานที่อาบ อบ นวด อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ

๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๘๐๐

๔,๐๐๐
๖,๐๐๐
๓,๐๐๐

๗๕

๗๖
๗๗
๗๘

๗๙
๘๐

ลาดับ
๘๑
๘๒

๘๓

๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
ก. มีห้องพักตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องขึ้นไป
ข. มีห้องพักตั้งแต่ ๕๐- ๙๙ ห้อง
ค. มีห้องพักต่ากว่า ๕๐ ห้อง
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
การประกอบกิจการมหรสพ
การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ
ในทานองเดียวกัน
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๓.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๒,๐๐๐

การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่น ๆในทานองเดียว

๑,๕๐๐
๒,๐๐๐

รายการ
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหารที่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
ก.ประกอบกิจการสวนสนุก
ข.ประกอบกิจการตู้เกมส์
ตู้ละ

บาท/ปี
๒๐๐

การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
การประกอบการสักผิวหนัง การเจาะหู หรือการเจาะอวัยวะอื่น
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ก.การทอผ้าด้วยเครื่องจักร
ข.การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน ๑๐ กี่ขึ้นไป
ค.การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ – ๑๐ กี่

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๘๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐

๕๐๐
๘๐๐
๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐
๕๐

๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๐๐

๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐

๘๘

๘๙
๙๐
๙๑

๙๒

๙๓

๙๔
ลาดับ

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุ่น
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การปั่นฝูาย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร
ก.ตั้งแต่ ๕ – ๑๐ เครื่อง
ข.ตัง้ แต่ ๑๑– ๒๐ เครื่อง
ค.ตั้งแต่ ๒๑ เครื่องขึน้ ไป
การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออื่น ๆ
ก.การผลิตด้วยมือ
ข.การผลิตด้วยเครื่อง
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบด้วยเครื่องจักร
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๑ – ๒๕ ตารางเมตร
๓.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป
การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่น
รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
ก.โดยใช้เครื่องจักร
ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร
ก. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก.โดยใช้เครื่องจักร
ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
บาท/ปี

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข.โดยใช้เครื่องจักร
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
ค.การสะสม
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

๑๐๔
๑๐๕

ลาดับที่

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผาหินปูน
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น
ผ้าเบรก ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูา เพดาน ท่อน้า เป็นต้น
การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

การผลิตกระดาษทราย
การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

รายการ

๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐

บาท/ ปี

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือสารตัวทาลาย
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซหรือแก๊ส
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ

๔,๐๐๐
๒,๐๐๐

ก.ร้านค้า
ข.ปั๊มน้ามัน
๑๐๙ การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
๑๑๐ การพ่นสี ยกเว้นกิจการในลาดับที่ (๕๘ )
ก.พ่นสีรถยนต์
ข.พ่นสิ่งของอื่นนอกจากรถยนต์
๑๑๑ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
๑๑๒ การโม่ การบดชัน
ก.โดยใช้เครื่องจักร
ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๑๑๓ การผลิตสี หรือน้ามันผสมสี
๑๑๔ การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
ก.การผลิต
ข.การล้างฟิล์มถ่ายรูป
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เ กิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
ค.การล้างฟิล์มภาพยนตร์
๑๑๕ การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑๖ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
๓.สถานทีป่ ระกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
๔.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
๑๑๗ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๑๑๘ การผลิตน้าแข็งแห้ง
๑๑๙ การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
ก.การผลิต การเก็บ การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
ลาดับที่
รายการ

๕๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๘๐๐

๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๒๐๐
๘๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๕,๐๐๐
บาท /ปี

๑๒๐
๑๒๑

๑๒๒

๑๒๓
๑๒๔

๑๒๕

๑๒๖
๑๒๗

๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑

ข.การค้าปลีกดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบของดอกไม้เพลิง

๑,๕๐๐

การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนาโรค
ก.การสะสม
ข.การผลิต
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจกรรมอื่นๆ

๒,๐๐๐

การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
การผลิต การซ่อม เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟูา
๑.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑ ตารางเมตรขึ้นไป

๑,๕๐๐

การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก.การผลิตด้วยเครื่องจักร
ข.การผลิตด้วยมือ
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
เครื่องละ
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้
๑. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๓. สถานที่ประกอบการเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
การก่อสร้าง

๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานนิติการ ฝุายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล โทร ๐๗๓-๒๐๒ ๒๐๐ ต่อ ๒๐๖
ที่ ยล ๕๒๙๐๑/ว
วันที่
มิถนุ ายน ๒๕๕๕
เรื่อง

ขอเชิญประชุม

เรียน

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติ

ตามที่ ได้มีคาสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอกที่ ๒๙๑ /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่งตั้งท่าน
เป็นคณะกรรมการแล้วนั้น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมาย จึงขอเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมใน
วันพฤหัส ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลเมืองสะเตงนอก
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

งานนิติการ ฝุายบริหารงานทั่ไป
สานักปลักเทศบาล
โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๐๒-๒๐๐ ต่อ ๒๐๖

ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน

แบบคาขอรับใบอนุญาต
เลขที่
/๒๕.............
....................................................

เลขที่
เขียนที่ ……………………………………..……
วันที่ …….....…. เดือน………….…......……….พ.ศ…………..….

ถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า ……………………………………..อายุ………............……ปี เชื้อชาติ …..................…. สัญชาติ................
อยู่บ้านเลขที่ ………....……. หมู่ที่ ……….....….... ตรอก/ซอย ………………….................................……. ถนน ………………………
แขวง/ตาบล …………………………. เขต/อาเภอ ………………………………...… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………………………
จังหวัด ………………....……………… หมายเลขโทรศัพท์ ………….................................………………
ขอยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการการค้าที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ประเภท..............................................................................................................................................................
ชื่อสถานที่ประกอบการค้า...................................................................................................................................................
ตั้งอยู่ที่ .................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.........................................ตาบล...........................
อาเภอ.........................................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์...........................................................
ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเทศบัญญัติ / ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ได้วางไว้ทุกประการ

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

)

(ด้านหลังคาขอรับใบอนุญาต)
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) …………….......................…………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( …………….................………………. )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้ …………...............................................……………
………………………………………………………………………………………………….................................………………………………………
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………….......................................………………………………………….
………………………………………………………………………………………….................................……………………………………………..
(ลงชื่อ) ………………………...............………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( …………….......………………….. )
ตาแหน่ง ……………………….........………….. วันที่…../………/……..
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน่
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) ………………..............................……………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( …………….........………………….. )
ตาแหน่ง ………........................………......………….. วันที่…../………/……..

รายงานการตรวจสถานที่ประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพประกอบกับการออกใบอนุญาต
๑. ประเภทกิจการลาดับที่..........................................................................โทรศัพท์................................................
๒. เจ้าของหรือผู้จัดการ...............................................................................ชื่อสถานที่.............................................
๓. ที่ตั้งเลขที.่ ......................................ซอย..............................ถนน..................................ตาบล..............................
อาเภอ...........................................จังหวัด..................................
๔. ลักษณะอาคาร อาคารโรงงาน ตึกแถว ห้องแถวไม้ อาคารพักอาศัย อื่นๆ
กว้าง................................เมตร ยาว........................เมตร สูง..........................เมตร เพดาน.............................
๕. กรรมวิธีการผลิต...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
จานวนเครื่องจักร.........................................แรงม้า จานวนคน.............................................คน
๗. การสุขาภิบาลทั่วไป
- ความสะอาดสถานที่.....................................................................................................................................
- การระบายอากาศ.........................................................................................................................................
- แสงสว่าง......................................................................................................................................................
- ห้องน้า ห้องส้วม.........................................................................................................................................
- การกาจัดโสโครก..........................................................................................................................................
- บ่อพักหรือบ่อดักไขมัน ..................................................................................................................................
- ชนิดและจานวนเครื่องดับเพลิง....................................................................................................................
๘. การประกอบกิจการนี้อาจก่อเหตุเดือดร้อนราคาญได้ในประเภทใดบ้ าง..............................................................
............................................................................................................................................................................
๙. กิจการเปิดทาการตั้งแต่เวลา...............................................น. ถึงเวลา...........................................................น.
๑๐. มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของอุตสาหกรรมหรือไม่ ...............................เลขที.่ .......................วัน / เดือน/
ปี /ทีอ่ อกใบอนุญาต
๑๑. อื่นๆ.........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ตรวจ
ตาแหน่ง..................................................................
................../............................../.........................

-๒ความเห็นหัวหน้างาน .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................................
ตาแหน่ง...........................................................

ความเห็นผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................................
ตาแหน่ง............................................................
ความเห็นปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................................
ตาแหน่ง..................................................................
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................................
หมายเหตุ
ได้ออกใบอนุญาตเล่มที่.......................เลขที.่ ...................ลงวันที.่ ..........................เดือน........................พ.ศ..................แล้ว

(ลงชื่อ)................................................................เจ้าพนักงานการเงิน / เจ้าหน้าที่ธุรการ

