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ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ 

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2553 
*************************** 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองลาด ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การควบคุม
การค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2553 โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลหนองลาดในการประชุมสภาสามัญที่ 3/2553 ระหว่างวันที่ 28 -30 มิถุนายน 2553 และโดยอนุมัติ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร แล้วนั้น 
 

  เทศบาลต าบลหนองลาด จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การ
ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2553 รายละเอียดปรากฏตามแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ 
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง  การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2553 
******************************************* 

 

หลักการ 
  เพ่ือควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 60   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2546  
ซึ่งออกตามความในมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
 

เหตุผล 
  เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข  ได้มีประกาศเพ่ิมเติมการค้าบางประเภท  เป็นการค้าซึ่งเป็นที่
น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพ่ิมเติมและยกเลิกเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความประเภทการค้าเดิมบาง
ประเภทซึ่งจะต้องบัญญัติไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด  ตามความในมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.2535 จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลขึ้น 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง  การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2553 

************************************* 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2546  ซึ่งออกตามความในมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
เทศบาลต าบลหนองลาด  จึงตราเทศบัญญัติต าบลขึ้น  โดยความเห็นชอบของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนอง
ลาด  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ดังต่อไปนี้ 

          ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้  เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด  เรื่อง  การควบคุมการค้า
ซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2553 ” 
  ข้อ 2  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้  ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศ
ไว้  โดยเปิดเผย ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาดแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3  ในเทศบัญญัตินี้ 

“ เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
  “ เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535   
  ข้อ 4  ให้การค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพประเภทต่างๆ  ดังต่อไปนี้  
เป็นการค้าซึ่งก าหนดให้การควบคุมตามมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.2535  คือ 
  1.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
   (1)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
   (2)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
   (3)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมีลักษณะท านอง
เดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือบริการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
  2.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (1)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและ
การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (2)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 
   (3)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 
   (4)  การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
   (5)  การต้ม  การตาก  การเอาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด 
   (6)  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  หนังสัตว์  
ขนสัตว์  หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ 
   (7)  การผลิต  การโม่  การปั่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ
กระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
   (8)  การสะสมหรือการล้างครั่ง 
  3.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม   
   (1)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
   (2)  การผลิตกะปิ  น้ าพริกแดง  น้ าพริกผง  น้ าปลา  น้ าเคย  น้ าบูดู  ไตปลา  
เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (3)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
   (4)  การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อเค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
   (5)  การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว์  พืช  
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (6)  การเคี่ยวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (7)  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  เกี้ยมอ๋ี 
   (8)  การผลิตแบะแซ 
   (9)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
   (10)  การประกอบกิจการท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปียะ 
   (11)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (12)  การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุ
กระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (13)  การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
   (14)  การผลิต  ผลิตภัณฑ์จากนมวัว 

(15)  การผลิต  การแบ่งบรรจุแอลทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ าส้มสายชู 
(16)  การค่ัวกาแฟ 
(17)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
(18)  การผลิตผงชูรส 
(19)  การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค 
(20)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
(21) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
(22) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(23) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อันที่คล้ายคลึงกัน 
(24) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
(25) การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  และการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(26) การเก็บถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีค าสั่งตั้งแต่  5  แรงม้าข้ึนไป 

4. กิจการที่เกี่ยวกับราชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ที่ช าระล้าง 
(1) การผลิต  การโม่  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
(2) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องส าอาง 
(3) การผลิตส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
(4) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
(5) การผลิตสบู่  ผลิตผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ 

5. กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 
(1) การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
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(2) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
(3) การผลิตแปูงมันส าปะหลัง  แปูงสาคูหรือแปูงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
(4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
(5) การผลิตยาสูบ 
(6) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดหรือแปูงอ่ืน ๆ  ในท านองเดียวกันด้วย 

เครื่องจักร 
(7) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
(8) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(9) การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร ่
(1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
(2) การหลอม  การหล่อ  การถลุง  แร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน (1) 
(3) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   การ 

อัดโลหะด้วยเครื่องก๊าด  หรือไฟฟูา  ยกเว้นกิจการใน (1) 
(4) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิคเคิลหรือ 

โลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน (1) 
(5) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการ

ใน (1) 
(6) การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่ 

7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(1) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม 

ยานยนต์ 
   (2)  การตั้งศูนย์  ถ่วงล้อ  การซ่อมการปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (3)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกลดังกล่าวด้วย 
   (4)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
   (5)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร์รี่ 

(6)  การปะ  การเชื่อมยาง  
(7)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าครัช 

  8.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
   (1)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (2)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การท าคิ้ว  หรือการ
ตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (3)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
   (4)  การอบไม ้
   (5)  การผลิตธูป  ด้วยเครื่องจักร 
   (6)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
   (7)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
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   (8)  การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
  9.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริหาร 
   (1)  การประกอบกิจการอาบ อบนวด 
   (2)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร 
   (3)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจอื่นในท านองเดียวกัน 
   (4)  การประกอบการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน
ในท านองเดียวกัน 
   (5)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (6)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นร า  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
   (8)  การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยแสง  หรือเสียงประกอบ  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน 
   (9)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (10)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ   การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด   เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (11)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
   (12)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
   (13)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 
  10.  กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (1)  การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่  5  กี่ข้ึนไป 
   (2)  การสะสมปอ  ปุาน  ฝูายหรือนุ่น 
   (3)  การปั่นฝูาย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
   (4)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (5)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  5  เครื่องขึ้นไป 
   (6)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์ด้วยสิ่งทออ่ืน ๆ 
   (7)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (8)  การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งอ่ืนทออ่ืน ๆ 
  11.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (1)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ 
   (2)  การระเบิด  การโม่  การปุนหินด้วยเครื่องจักร 
   (3)  การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
   (4)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุอ่ืนทีค่ล้ายคลึงกัน 
   (5)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
   (6)  การเลื่อย  การตัดหรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
   (7)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
   (8)  การผลิต  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น ผ้า
เบรก  ผ้าครัช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝูาเพดาน  ท่อน้ า  เป็นต้น 
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   (9)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (10) การผลิตกระดาษทราย 
   (11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  12.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
   (1)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดส์  หรือสารด้วย
ท าละลาย 
   (2)  การผลิตบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าด 
   (3)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
   (4)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
   (5)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน 7 (1) 
   (6)  การประดิษฐ์ของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์
ไลท์หรือวัตถุอ่ืนที่คล้ายคลึง 
   (7)  การโม่  การบดชัน 
   (8)  การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมสี 
   (9)  การผลิต  การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
   (10)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุอ่ืนที่
คล้ายคลึง 
   (11)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุอ่ืนที่คล้ายคลึง 
   (12)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

(13)  การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
(14)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วน 

ประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(15) การผลิตเซลแลกหรือสารเคลือบเงา 
(16) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะ 

น าโรค 
(17) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

13. กิจการอื่น ๆ 
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(2) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิคส์  เครื่องไฟฟูา  อุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิคส์อุปกรณ์ไฟฟูา 
(3) การผลิตเทียน  เทียนใจ  หรือวัตถุคล้ายคลึง   
(4) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(7) การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(8) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีไม่ใช่สิ่งทอ 
(9) การก่อสร้าง 

กิจกรรมบางประเภทตาม 1(1)    ถ้าท าตามนัยแห่งกฎหมายว่าด้วยการสวนครัวและเลี้ยงสัตว์
เพ่ือประโยชน์ในครัวเรือนไม่อยู่ในบังคับแห่งข้อนี้ 
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  ข้อ  5  ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการค้าซึ่งก าหนดให้ควบคุมดังระบุไว้ในข้อ  4  ในเขต
เทศบาลต าบลหนองลาด  เมื่อพ้นก าหนดเวลาเก้าสิบวันแล้ว  นับแต่วันที่ใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาดนี้  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ  6  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งก าหนดให้ควบคุม  ต้องยื่นเรื่องราวตามแบบที่
ก าหนดไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต  เพ่ือการพิจารณาตรวจสถานที่ก่อนการอนุญาตในปี
ต่อไปภายในวันที่  31  ธันวาคม  และจะต้องปฏิบัติและจัดสถานที่ส าหรับประกอบการค้านั้นให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวแก่สุขลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือหลายอย่าง  ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ตามสมควร
แก่กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลซึ่งท ารางระบายน้ ารับน้ าโสโครกให้ไหลพ้นที่นั้น 
โดยสะดวก 

(2) ต้องท ารางระบายน้ าสาธารณะหรือบ่อ  ซึ่งรับน้ าโสโครกด้วยวัตถุถาวรมีลักษณะ 
เรียบร้อยไม่มีรอยรั่วซึม  น้ าไหลสะดวก 

(3) การระบายน้ า  และรางระบายน้ ารวมทั้งบ่อต้อง  ไม่มีลักษณะเป็นที่เดือดร้อนแก่ 
ผู้ใช้น้ าในทางสาธารณะ  หรือแก่ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง 
  (4)  เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดควรจะต้องท าพ้ืนด้วยวัตถุถาวรเพ่ือปูองกัน
มิให้น้ ารั่วซึมหรือขังอยู่ได้หรือเห็นว่าควรมีบ่อน้ าขังโสโครก  หรือต้องมีเครื่องระบายน้ า  เครื่ องปูองกันควัน  มูล
เถ้า กลิ่นหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
  (5)  ต้องให้มีแสงสว่าง  และช่องระบายลมเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัยของหนู 
  (6)  ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่การค้า 
  (7)  ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งเปรอะเปือ้นที่ถูกสุขลักษณะ 
  (8)  ต้องมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการอยู่ในสถานที่นั้นและต้องอยู่ใน
ที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (9)  สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีท่ีขัง  และที่ปล่อยกว้างขวางพอ 
  (10)  สถานที่เกี่ยวแก่การตากผึ่งสินค้า  ต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ 
  (11)  การปฏิบัติอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 
  ข้อ  7  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน
ตามความในข้อ  6  และ การอนุญาตนั้นไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่สุขภาพของประชาชนก็ให้ออก
ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนด 
  ข้อ  8  ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าซึ่งควบคุม  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  ต้องรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ  6  ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ  และท า
ความสะอาดกวาดล้างสถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน  และต้องรักษาพ้ืนและรา งระบายน้ าให้มี
สุขลักษณะดีอยู่เสมอ 
  (2)  ต้องประกอบการค้าภายในเขตสถานที่ท่ีได้รับอนุญาต 
  (3)  ต้องรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าเศษ
วัตถุแห่งการค้านั้นใช้เป็นอาหาร  ต้องปูองกันวัตถุนั้นให้พ้นจากละออง  แมลงวัน และสัตว์อ่ืน ๆ 
  (4)  ต้องรักษา  สถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธ์ยุง  แมลงวัน  หรือสัตว์อ่ืน ๆ 
  (5)  ต้องเก็บสิ่งของที่อาหารให้มิดชิด  อย่าให้หนูสัตว์อ่ืน ๆ  เข้ากินได้ 
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  (6)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานงาน
ท้องถิน่ 
  (7)  ต้องปฏิบัติการทุกอย่างให้ถูกสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (8)  ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเข้าตรวจสถานที่  
เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนกิจการที่ได้กระท าในเวลาอันสมควร  เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 
  (9)  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท้ายเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลหนองลาดนี้  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะการค้าประเภทเดียวและเฉพาะสถานที่แห่งเดียวถ้า
ประกอบการค้าซึ่งได้ควบคุมหลายประเภทในสถานที่เดียว  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็ม
อัตราแต่ประเภทเดียว  ประเภทอ่ืนให้เก็บก่ึงอัตรา 
  (10)  ผู้ใดประกอบการค้าประเภทหนึ่งประเภทใดซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามข้อ  4  ในเขต
ท้องที่ต้องห้ามดังกล่าวในข้อ  5  โดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535  และศาลมีอ านาจสั่งมิให้ประกอบการค้านั้นต่อไป  จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ  11  ผู้รับใบอนุญาตได้ประกอบการค้าซึ่งได้ควบคุมตามเทศบังคับเทศบาลต าบลหนองลาด
นี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก าหนดไว้ในที่ก าหนดไว้ในข้อ  8  หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้
ออกใบอนุญาตก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
มีความผิดตามมาตรา  69  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจที่สั่งพักใช้  หรือถอนใบอนุญาตเสียได้ตามมาตรา  12  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
  ข้อ  12  ใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้ในปีใด  ให้สิ้นอายุในวันที่  31  ธั นวาคม  
แห่งปีนั้น 
  ข้อ  13  บรรดาใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสขุภาพท่ีได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนี้ ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
  ข้อ  14  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลนี้  และให้มีอ านาจวางระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2553 
 

                               
-  อนุมัติ 
 

               

        (นายธวัช  ศิริวัธนนุกูล) 
นายอ าเภอวาริชภูมิ  ปฏิบัติราชการแทน 
     ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 

 
ที ่ ประเภทกิจการ อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
1. การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  

 1.1 การเลี้ยงสัตว์บก  
       1.1.1 จ านวนไม่เกิน 20 ตัว 2,000 
       1.1.2 จ านวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 3,000 
       1.1.3 จ านวนเกิน 100 ตัว 5,000 
 1.2 การเลี้ยงสัตว์ปีก  
       1.2.1 จ านวนไม่เกิน 100 ตัว 1,000 
       1.2.2 จ านวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 2,000 
       1.2.3 จ านวนเกิน 1,000 ตัว 4,000 
 1.3 การเลี้ยงสัตว์น้ า  
       1.3.1 จ านวนไม่เกิน 1,000 ตัว 500 
       1.3.2 จ านวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว 1,000 
       1.3.3 จ านวนเกิน 10,000 ตัว 1,500 
 1.4 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง  
       1.4.1 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จ านวนไม่เกิน 100 ตัว 1,000 
       1.4.2 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จ านวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 

ตัว 
2,000 

       1.4.3 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จ านวนเกิน 1,000 ตัว 4,000 
       1.4.4 การเลี้ยงแมลง 1,000 

2. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม  
 2.1 จ านวนไม่เกิน 20 ตัว 2,000 
 2.2 จ านวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 3,000 
 2.3 จ านวนเกิน 100 ตวั 5,000 

3. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการ
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือ ไม่ก็ตาม 

1,500 

 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
4. การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ

การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
10,000 

5. การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 5,000 
6. การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 5,000 
7. การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 5,000 



10 
 

ที ่ ประเภทกิจการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

8. การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 

5,000 

9. การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์   เขาสัตว์ 
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ 

 

 9.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 9.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 9.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

10. การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท า
อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

 

 10.1 ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 1,000 
 10.2 เกิน 500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 5,000 
 10.3 เกิน 1,000 กิโลกรัม 10,000 

11. การสะสมหรือการล้างครั่ง 4,000 
 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม  

12. การผลิตเนย เนยเทียม 4,000 
13. การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว 

ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

 13.1 การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา 4,000 
 13.2 การผลิตน้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอส

ปรุงรสอ่ืนๆ 
6,000 

14. การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

 

 14.1 การผลิต การหมัก เกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 4,000 
 14.2 การผลิต การหมัก เกิน 1,000 กิโลกรัม 6,000 
 14.3 การสะสมเกิน 1,000 กิโลกรัม 1,000 

15.  การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

1,000 

16. การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

2,000 

17. การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน  

 

 17.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 17.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 
 17.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน 20 แรงม้า 3,000 
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ที ่ ประเภทกิจการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

18. การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี   
 18.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 18.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 
 18.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 3,000 

19. การผลิตแบะแซ 2,000 
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

 20.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 20.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 4,000 
 20.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 8,000 

21. การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอบ ขนมเปี๊ยะ  
 21.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 21.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 
 21.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 3,000 

22. การแกะ การล้างสัตว์ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

500 

23. การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 23.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
 23.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 5,000 
 23.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 8,000 

24. การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล  
 24.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 24.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 24.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 

25. การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว  
 25.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 4,000 
 25.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 5,000 
 25.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 

26.  การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู  
 26.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 4,000 
 26.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 5,000 
 26.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 

27. การค่ัวกาแฟ  
 27.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 27.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 27.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 
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ที ่ ประเภทกิจการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

28. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร  
 28.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 3,000 
 28.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 5,000 

29. การผลิตผงชูรส  
 29.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 4,000 
 29.2 โดยใช้เครื่องจักร 8,000 

30. การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค  
 30.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 30.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 30.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 4,000 

31. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

 

 31.1 ก าลังการผลิตไม่เกิน 200 กิโลกรัม ต่อวัน 1,000 
 31.2 ก าลังการผลิตเกิน 200 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม ต่อวัน 2,000 
 31.3 ก าลังการผลิตเกิน 500 กิโลกรัม ต่อวัน 3,000 

32. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  
 32.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 32.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 32.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

33. การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
 33.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 750 
 33.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 3,000 
 33.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 5,000 

34. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
 34.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 34.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 34.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

35. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 10,000 
36. การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือน 
 

 36.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 1,000 
 36.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า 3,000 
 36.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 5,000 
 36.4 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 10,000 

37. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป 5,000 
 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระ  
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ล้าง 
38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  

 38.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
 38.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 38.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

39. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่างๆ  
 39.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
 39.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 39. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 

40. การผลิตส าสี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 4,000 
41. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 6,000 
42. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง  

 42.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 42.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 42.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 
 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  

43. การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช  
 43.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 3,000 
 43.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 6,000 
 43.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 10,000 

44. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 6,000 
45. การผลิตแปูงมันส าปะหลัง แปูงสาคูหรือแปูงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
6,000 

46. การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 5,000 
47. การผลิตยาสูบ  

 47.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 6,000 
 47.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 8,000 
 47.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 10,000 

48. การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าว ด้วยเครื่องจักร 5,000 
49. การผลิต การสะสมปุ๋ย  

 49.1 การผลิต 6,000 
 49.2 การสะสม 1,000 

50. การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 6,000 
51. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 6,000 

 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
52. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ  
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 52.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 
 52.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า 5,000 
 52.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า 6,000 

53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 52 8,000 
54. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการในข้อ 52  
 

 54.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 54.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 4,000 
 54.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 

55. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกลหรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการในข้อ 52 

6,000 

56. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการในข้อ 52 8,000 
57. การท าเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่  

 57.1 การสะสมแร่ 4,000 
 57.2 การท าเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 4,000 
 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
 58.1 การต่อ การประกอบ ยานยนต์ 10,000 
 58.2 การเคาะ การปะผุ การพ่นสี  
      58.2.1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2,000 
      58.2.2 พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร 3,000 
 58.3 การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 3,000 

59. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

3,000 

60. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

 

 60.1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2,000 
 60.2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 3,000 
 60.3 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร 4,000 
 60.4 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร 5,000 

61. การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 2,000 
62. การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่  

 62.1 การผลิต 5,000 
 62.2 การซ่อม การอัด 1,000 

63. การปะ การเชื่อมยาง  
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 63.1 การปะ การเชื่อมยาง จักรยาน จักรยานยนต์ 500 
 63.2 การปะ การเชื่อมยาง รถยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 1,000 

64. การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช 1,500 
 กิจการที่เกี่ยวกับไม้  

65. การผลิตไม้ขีดไฟ 8,000 
66. การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว หรือการตัด

ไม้ด้วยเครื่องจักร 
 

 66.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
 66.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 66.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

67. การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทา           
สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

 

 67.1โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 67.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 67.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

68. การอบไม้ 4,000 
69. การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 3,000 
70. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  

 70.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 70.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 70.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

71. การผลิตกระดาษต่างๆ 5,000 
72. การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน  

 72.1 การเผาถ่าน 300 
 72.2 การสะสมถ่าน  
      72.2.1 ขายปลีก 500 
      72.2.2 ขายส่ง 1,000 
 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  

73. กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

5,000 

74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 73 หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 

 74.1 อาบ อบ นวด 10,000 
 74.2 นวดแผนโบราณ 3,000 
 74.3 นวดฝุาเท้า,กดจุด,กดเส้น 1,000 

75. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ 3,000 
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ให้บริการในข้อ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน  

 76.1 มีจ านวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง 5,000 
 76.2 มีจ านวนห้องพักเกิน 100 ห้อง 10,000 

77. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืน
ในท านองเดียวกัน 

 

 77.1 มีจ านวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง 2,000 
 77.2 มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 51-100 ห้อง 3,000 
 77.3 มีจ านวนห้องพักเกิน 100 ห้อง 5,000 

78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 4,000 
79. การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ

กิจการอ่ืนๆในท านองเดียวกัน 
5,000 

80. การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการในข้อ 73 

2,000 

81. การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นในท านอง
เดียวกัน 

3,000 

82. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

 82.1 พ้ืนที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 200 
 82.2 พ้ืนที่เกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 300 
 82.3 พ้ืนที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 500 
 82.4 พ้ืนที่เกิน 100 ตารางเมตร 1,000 

83. การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่
เป็นการให้บริการในข้อ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

2,000 

84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม  
 84.1 กิจการสวนสนุก 5,000 
 84.2 ตู้เกม  
       84.2.1 มีจ านวนตู้เกมไม่เกิน 5 ตู้ 1,000 
       84.2.2 มีจ านวนตู้เกมเกิน 5 ตู้ แต่ไม่เกิน 10 ตู้ 2,000 
       84.2.3 มีจ านวนตู้เกมเกิน 10 ตู้ 5,000 

85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 5,000 
86. การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 

และสิ่งแวดล้อม 
3,000 

87. การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 1,000 
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 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
88. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก

ตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป 
5,000 

89. การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุ่น 4,000 
90. การปั่นฝูายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 4,000 
91. การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  

 91.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 91.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า 4,000 
 91.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า 5,000 

92. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องข้ึนไป  
 92.1 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5-10 เครื่อง 1,000 
 92.2 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 11-50 เครื่อง 2,000 
 92.3 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 51-100 เครื่อง 3,000 
 92.4 โดยใช้เครื่องจักรเกิน 100 เครื่อง 5,000 

93.  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ  
 93.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 91.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า  3,000 
 91.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

94. การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
 94.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
 94.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 94.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

95. การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ  
 95.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
 95.2 โดยใช้เครื่องจักร 2,000 
 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

96. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
 96.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
 96.2 โดยใช้เครื่องจักร 500 

97. การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร 4,000 
98. การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

 98.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 98.2 โดยใช้เครื่องจักร 4,000 

99. การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 99.1 การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
      99.1.1 จ านวนที่สะสมไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม 1,000 
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      99.1.2 จ านวนที่สะสมตั้งแต่ 5,001-10,000 กิโลกรัม 2,000 
      99.1.3 จ านวนที่สะสมเกิน 10,000 กิโลกรัม 3,000 
 99.2 การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 5,000 

100. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
 100.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 100.2 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

101. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ  
 101.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 101.2 โดยใช้เครื่องจักร 2,000 

102. การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  
 102.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 102.2 โดยใช้เครื่องจักร 2,000 

103. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น     ผ้า
เบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูา เพดาน ท่อน้ า เป็นต้น  

 

 103.1 การผลิต ผ้าเบรก ผ้าคลัช 5,000 
 103.2 การผลิต กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูาเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 5,000 

104. การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
 104.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 104.2 โดยใช้เครื่องจักร 5,000 

105. การผลิตกระดาษทราย 2,000 
106. การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 3,000 

 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี  
107. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสาร    ตัว

ท าละลาย 
5,000 

108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ  
 108.1 การผลิต การบรรจุ 5,000 
 108.2 สถานที่สะสมก๊าซที่มีเนื้อท่ีไม่เกิน 100 ตารางเมตร 2,000 
 108.3 สถานที่สะสมก๊าซที่มีเนื่อท่ีเกิน 100 ตารางเมตร 1,000 
 107.4 ปั้มก๊าซ 5,000 

109. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์    ปิโตร
เลี่ยมต่างๆ 

 

 109.1 การผลิต การกลั่น 10,000 
 109.2 การสะสม การขนส่ง  
        109.2.1 จ านวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 200-1,000 ลิตร 1,000 
        109.2.2 จ านวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 1,001-10,000 ลิตร 3,000 
        109.2.3 จ านวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 10,001-30,000 ลิตร 4,000 
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        109.2.4 จ านวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน 30,000 ลติร 5,000 
110. การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก  

 110.1 การผลิต  5,000 
 110.2 การสะสม การขนส่ง 3,000 

111. การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ 58  
 111.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 111.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 3,000 
 111.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 4,000 

112. การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์               
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 

 112.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 112.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 112.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

113. การโม่ การบดชัน  
 113.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 113.2 โดยใช้เครื่องจักร 4,000 

114. การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  
 114.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 114.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 114.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 4,000 

115. การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์  
 115.1 การผลิต  5,000 
 115.2 การล้างฟิล์มรูปถ่าย 1,500 
 115.3 การล้างฟิล์มภาพยนต์ 2,000 

116. การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 

 

 116.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 116.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 116.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 117.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 117.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 117.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 5,000 
119. การผลิตน้ าแข็งแห้ง  

 119. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
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 119.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันตั้งแต่ 5-20 แรงม้า 2,000 
 119.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 4,000 

120. การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง 

10,000 

121. การผลิตแชลแล็คหรือสารเคมีเคลือบเงา  
 121.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 121.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 121.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  
 122.1 การผลิต 5,000 
 122.2 การบรรจ ุ 5,000 
 122.3 การสะสมเพ่ือขายส่ง 2,000 
 122.4 การสะสมเพ่ือขายปลีก 2,000 
 122.5 การขนส่ง 2,000 

123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 5,000 
 กิจการอื่นๆ  

124. การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
 124.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 124.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 5,000 

125. การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ 
อุปกรณ์ไฟฟูา 

 

 125.1 การผลิต 500 
 125.2 การซ่อม 2,000 

126. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
 126.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 126.2 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

127. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร  
 127.1 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 2,000 
 127.2 การถ่ายเอกสาร 1,000 

128. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 5,000 
129. การประกอบกิจการโกดังสินค้า 5,000 
130. การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  

 130.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 130.2 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

131. การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
 131.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
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ต่อปี (บาท) 

 131.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 131.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

132. การก่อสร้าง  
 132.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 132.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 6,000 
 132.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 10,000 

133. กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 5,000 
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เลขที่รับ...............         แบบ อภ.1 
 

ค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

        
เขียนที่............................................. 

        วันที่.........เดือน.................พ.ศ................ 
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้าพเจ้า............................................................ ................  อายุ................ปี สัญชาติ.................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่...........ตรอก/ซอย............................ถนน......................ต าบล........... .......................... 
อ าเภอ..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............................. ....... 
 ขอยื่นเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบอนุญาต/ ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งเป็นที่น่า
รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท............................................................................... .................... 
ชื่อสถานที่ประกอบการ......................................................................................................... ................................... 
อ าเภอ................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์..................................... 
 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ 
 1. ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 3. หลักฐานแสดงว่าอาคารเหล่านั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาหาร 
 4. กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอ านาจน าหนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตาม
กฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง 
  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ผู้ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
(ด้านหลัง) 
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามล าดับ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

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

 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

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

 
ความเห็นปลัดเทศบาล 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

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

 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

หมายเหตุ  ได้ออกใบอนุญาต เล่มที่..............เลขที่.................. ลงวันที่...........เดือน................พ.ศ...................แลว้ 
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แบบ อภ.2 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่............เลขที่........../.............. 

  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลต าบลหนองลาดอนุญาตให้............................................................................

สัญชาติ..................อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.............ต าบล...............................อ าเภอ........................................
จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท์................................................  
ชื่อสถานประกอบกิจการ...........................................................ประเภท............................................................... ... 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่..............ต าบล..........................อ าเภอ.............................จังหวัด...............................
หมายเลขโทรศัพท์....................................... 
  (1) เสียค่าธรรมเนียมปีละ.................................บาท (...........................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่..........................เลขที่......................ลงวันที่.............................................................. 
  (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การควบคุมกิจการซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2553 
  (3) หากปรากฏในภายหลังว่าประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
  4.1) ........................................................................................................................ . 
  4.2) ............................................................................................................... .......... 
  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..................เดือน......................พ.ศ............... 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่..................เดือน......................พ.ศ................ 
 

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

ต าแหน่ง.................................................... 
     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ค าเตือน 
 (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
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เลขที่รับ................................        แบบ อภ.3 
 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ด าเนินกิจการซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
        เขียนที่................................................... 
       วันที่.............เดือน.....................พ.ศ.................... 
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ................ป ีสัญชาติ.................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่...........ตรอก/ซอย............................ถนน....................ต าบล................ ..................... 
อ าเภอ...............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์....... ....................... 
 ขอยื่นเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตด าเนินกิจการซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท....................................................... ............................................................... 
ชื่อสถานที่ประกอบการ..................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่.............. 
ต าบล.........................อ าเภอ........................จังหวัด......................รหสัไปรษณีย์....................โทรศัพท์.................. 
เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม เล่มที่.............เลขที่............ลงวันที่..................เดือน.................พ.ศ................ 
เกิดการสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดในสาระส าคัญ
................................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขที่ได้วางไว้ทุกประการพร้อมนี้ได้แนบส าเนา
ทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน และเอกสารหลักฐานตามท่ีเทศบัญญัติก าหนดมาด้วย 
 
 

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

ผู้ขออนุญาต 
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แบบ อภ.4 
 

ค าร้องขออนุญาตการต่างๆ 
 

        เขียนที่................................................... 
      วันที่..................เดือน..................พ.ศ...................... 
 
 ข้าพเจ้า......................................................................................อายุ................ปี สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่...........ต าบล...............................อ าเภอ...............................จังหวัด................. ............
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.................................. ....... 
 ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
....................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.............................................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ....................................................................................  
 จึงมีความประสงค์  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
...................................................................................................................................................... ............................ 
 จึงขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 


