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สํ าเนา
เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
พ.ศ. 2549
....................................
โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติวา่ ด้วยกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ
มาตรา 63 แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ ง มาตรา 29 ประกอบมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา
60 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ ด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล และผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติข้ ึนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด เรื่ อง กิ จการที่ เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด นับแต่วนั ที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
พ.ศ. 2540
บรรดาเทศบัญ ญัติ กฎ ข้อ บัง คับ ระเบี ย บ คํา สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ต ราไว้แ ล้ว
ในเทศบัญญัติน้ ี หรื อ ซึ่งขัด หรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ีให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“กิ จ การที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ” หมายความว่ า กิ จ การที่ มี ก ระบวน
การผลิตหรื อกรรมวิธีการผลิต กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หรื อกิจการเกี่ยวกับการบริ การ ที่ก่อให้เกิด
มลพิษหรื อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูใ่ นบริ เวณข้างเคียง
นั้นไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องมลพิษทางอากาศ ทางนํ้า ทางดิน ทางเสี ยง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี
ฝุ่ นละออง เขม่า เถ้า เป็ นต้น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
“เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบตั ิการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุ รกิ จ การพาณิ ชย์ การอุตสาหกรรม
การเกษตร การผลิต หรื อให้บริ การใดๆ เพื่อหาประโยชน์อนั มีมูลค่า
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ข้ อ 5 ให้ กิ จการที่ เ ป็ นอั น ตรายต่ อ สุ ขภาพดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ นกิ จการที่ ต ้ อ งมี
การควบคุม ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด
กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งสั ตว์
1. การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ าํ สัตว์เลื้อยคลานหรื อแมลง
2. การเลี้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอานํ้านม
3. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรื อธุรกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อทําให้ประชาชนเข้าชมหรื อเพื่อทําประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรี ยกเก็บค่าดูหรื อ
ค่าบริ การไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อไม่กต็ าม
กิจการทีเ่ กีย่ วกับสั ตว์ และผลิตภัณฑ์
4. การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาํ หน่ ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
5. การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ฟอก
6. การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้แปรรู ป
7. การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
8. การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง้ ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ ขายและการขายในตลาด
9. การประดิ ษ ฐ์เครื่ องใช้ห รื อผลิ ตภัณ ฑ์อื่น ๆ จากเปลื อกหอย กระดู ก สัตว์
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์หรื อส่ วนอื่นๆ ของสัตว์
10. การผลิ ต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อ
การกระทําอื่นต่อสัตว์หรื อพืชหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อเป็ นอาหารสัตว์
11. การสะสมหรื อการล้างครั่ง
กิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหาร เครื่องดื่ม นํา้ ดื่ม
12. การผลิตเนย เนยเทียม
13. การผลิตกะปิ นํ้าพริ กแกง นํ้าพริ กเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซีอิ้วดอง หรื อซอสปรุ งรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
14. การผลิ ต การหมัก การสะสมปลาร้ า ปลาเจ่ า กุ้ง เจ่ า ยกเว้นการผลิ ต เพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
15. การตากเนื้ อสัตว์ การผลิตเนื้ อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุง้ ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
16. การนึ่ ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์
พืช ยกเว้นในสถานที่จาํ หน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
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17. การเคี่ ย วนํ้า มัน หมู การผลิ ต กุน เชี ย ง หมู ย อ ไส้ ก รอก หมู ต้ ัง ยกเว้น ใน
สถานที่จาํ หน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
18. การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้ วุน้ เส้น เกี้ยมอี๋
19. การผลิตแบะแซ
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
21. การประกอบกิจการการทําขนมปั งสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ
22. การแกะ การล้า งสั ต ว์น้ ํา ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ งของกิ จ การห้ อ งเย็น ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
23. การผลิ ตนํ้า อัด ลม นํ้า หวาน นํ้า โซดา นํ้า ถัว่ เหลื อ ง เครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ต่ า งๆ
บรรจุกระป๋ องขวดหรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
24. การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าํ ตาล
25. การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว
26. การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุ รา เบียร์ นํ้าส้มสายชู
27. การคัว่ กาแฟ
28. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่ องจักร
29. การผลิตผงชูรส
30. การผลิตนํ้ากลัน่ นํ้าบริ โภค
31. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
32. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่นๆ
33. การผลิตไอศครี ม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
34. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึง
35. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
36. การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาํ หน่ ายอาหารและเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
37. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่ องจักรที่มีกาํ ลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
กิจการทีเ่ กีย่ วกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องสํ าอาง ผลิตภัณฑ์ ชําระล้ าง
38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่ องจักร
39. การผลิต การบรรจุยาสี ฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสําอางต่างๆ
40. การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
41. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็ จรู ป
42. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาํ ระล้างต่างๆ
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กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร
43. การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช
44. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
45. การผลิตแป้ งมันสําปะหลัง แป้ งสาคูหรื อแป้ งอื่นๆ ในทํานองเดี ยวกันด้วย
เครื่ องจักร
46. การสี ขา้ วด้วยเครื่ องจักร
47. การผลิตยาสูบ
48. การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่ องจักร
49. การผลิต การสะสมปุ๋ ย
50. การผลิตใยมะพร้าวหรื อวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่ องจักร
51. การตาก การสะสมหรื อการขนถ่ายมันสําปะหลัง
กิจการทีเ่ กีย่ วกับโลหะหรือแร่
52. การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ต่างๆ
53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่ หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
54. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่ องจักรหรื อก๊าซหรื อไฟฟ้ า ยกเว้นกิจการในข้อ 52
55. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรื อโลหะ
อื่นใด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
56. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใด ยกเว้นกิ จการ
ในข้อ 52
57. การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรื อการล้างแร่
กิจการทีเ่ กีย่ วกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
59. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรื ออุปกรณ์ที่
เป็ นส่ วนประกอบของยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
60. การประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ยานยนต์ เครื่ อ งจัก ร หรื อ เครื่ อ งกล ซึ่ ง มี ไ ว้
บริ การหรื อจําหน่ ายและในการประกอบธุ รกิ จนั้น มีการซ่ อมหรื อปรั บปรุ งยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อ
เครื่ องกลดังกล่าวด้วย
61. การล้าง การอัดฉี ดยานยนต์
62. การผลิต การซ่อม การผลิตแบตเตอรี่
63. การปะ การเชื่อมยาง
64. การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
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กิจการทีเ่ กีย่ วกับไม้
65. การผลิตไม้ขีดไฟ
66. การเลื่ อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุด ร่ อง การทําคิ้ ว หรื อ
การตัดไม้ดว้ ยเครื่ องจักร
67. การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็ นสิ่ งของด้วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสี หรื อการแต่งสําเร็ จผลิตภัณฑ์จากไม้หรื อหวาย
68. การอบไม้
69. การผลิตธูป ด้วยเครื่ องจักร
70. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้วยกระดาษ
71. การผลิตกระดาษต่างๆ
72. การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน
กิจการทีเ่ กีย่ วกับการบริการ
73. กิ จการสปาเพื่อสุ ข ภาพ เว้น แต่ เ ป็ นการให้บริ การในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็ นการให้บริ การในข้อ 73 หรื อ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
75. การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็ นการ
ให้บริ การในข้อ 73 หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรื อกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
77. การประกอบกิ จ การหอพัก อาคารชุ ด ให้เ ช่ า ห้อ งเช่ า ห้อ งแบ่ ง เช่ า หรื อ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ
79. การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิ สโก้เทค คาราโอเกะ
หรื อการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
80. การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรื อกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็ นการให้บริ การในข้อ 73
81. การจัดให้มีการเล่น สเก็ต โดยมี แ สงหรื อเสี ยงประกอบ หรื อการเล่ นอื่ น
ในทํานองเดียวกัน
82. การประกอบกิจการเสริ มสวยหรื อแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
83. การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารควบคุ ม นํ้า หนัก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม ทาง
โภชนาการ ให้ อ าหารที่ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์พิ เ ศษ การบริ ห ารร่ า งกาย หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด เว้น แต่ เ ป็ น
การให้บริ การในข้อ 73 หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้ กม
85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรื อสถานฝึ กซ้อมกอล์ฟ
86. การประกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์ และ สิ่ งแวดล้อม
87. การสักผิวหนัง การเจาะหูหรื อเจาะอวัยวะอื่น
กิจการทีเ่ กีย่ วกับสิ่ งทอ
88. การปั่ น ด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้ว ยเครื่ องจัก ร หรื อการทอผ้าด้ว ยกี่
กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ข้ ึนไป
89. การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ ายหรื อนุ่น
90. การปั่นฝ้ ายหรื อนุ่นด้วยเครื่ องจักร
91. การทอเสื่ อ กระสอบ พรม หรื อสิ่ งทออื่นๆ ด้วยเครื่ องจักร
92. การเย็บผ้าด้วยเครื่ องจักรตั้งแต่ 5 เครื่ องขึ้นไป
93. การพิมพ์ผา้ หรื อการพิมพ์บนสิ่ งทออื่นๆ
94. การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่ องจักร
95. การย้อม การกัดสี ผา้ หรื อสิ่ งทออื่นๆ
กิจการทีเ่ กีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุทคี่ ล้ายคลึง
96. การผลิตภาชนะดินเผาหรื อผลิตภัณฑ์เผา
97. การระเบิด การโม่ การป่ นหิ นด้วยเครื่ องจักร
98. การผลิตเครื่ องใช้ดว้ ยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
99. การสะสม การผสมซีเมนต์ ดิน ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
100. การเจียระไนเพชร พลอย หิ น กระจกหรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
101. การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์หินเป็ นสิ่ งของต่างๆ
102. การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหิ นปูน
103. การผลิ ตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ มีแร่ ใยหิ นเป็ นส่ วนประกอบหรื อส่ วนผสม
เช่น ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้ าเพดาน ท่อนํ้า เป็ นต้น
104. การผลิตกระจกหรื อผลิตภัณฑ์แก้ว
105. การผลิตกระดาษทราย
106. การผลิตใยแก้วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการทีเ่ กีย่ วกับปิ โตรเลีย่ ม ถ่ านหิน สารเคมี
107. การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่ งกรด ด่าง สารออกซิ ไดส์ หรื อสารตัว
ทําละลาย
108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งก๊าซ
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109. การผลิ ต การกลัน่ การสะสม การขนส่ งนํ้ามันปิ โตรเลี่ ยมหรื อผลิ ตภัณฑ์
ปิ โตรเลี่ยมต่าง ๆ
110. การผลิต การสะสม การขนส่ งถ่านหิ น ถ่านโค้ก
111. การพ่นสี ยกเว้นในข้อ 58
112. การประดิ ษ ฐ์สิ่งของเครื่ องใช้ด้ว ยยาง ยางเที ย ม พลาสติ ก เซลลูล อยด์
เบเกอร์ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
113. การโม่ การบดชัน
114. การผลิตสี หรื อนํ้ามันผสมสี
115. การผลิต การล้างฟิ ล์มรู ปถ่ายหรื อฟิ ล์มภาพยนต์
116. การเคลือบ การชุบ วัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์หรื อวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
119. การผลิตนํ้าแข็งแห้ง
120. การผลิ ต การสะสม การขนส่ งดอกไม้ เ พลิ ง หรื อสารเคมี อ ั น เป็ น
ส่ วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
121. การผลิตแชลแล็คหรื อสารเคลือบเงา
122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งสารกําจัด ศัตรู พืชหรื อพาหะ
นําโรค
123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอืน่ ๆ
124. การพิมพ์หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้วยเครื่ องจักร
125. การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเลคโทรนิคส์ เครื่ องไฟฟ้ า อุปกรณ์ อีเลคโทรนิคส์
126. การผลิตเทียน เทียนไขหรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
127. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรื อการถ่ายเอกสาร
128. การสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของชํารุ ด ใช้แล้วหรื อเหลือใช้
129. การประกอบกิจการโกดังสิ นค้า
130. การล้างขวด ภาชนะหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้แล้ว
131. การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
132. การก่อสร้าง
133. กิจการท่าเทียบเรื อประมง สะพานปลา หรื อแพปลา
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ข้อ 6 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่เทศบัญญัติน้ ี มีผลใช้บงั คับ ห้ามมิให้ผใู ้ ด
ประกอบกิจ การตามประเภทที ่ต อ้ งควบคุม ที่กาํ หนดไว้ใ น ข้อ 5 ในลัก ษณะที ่เ ป็ นการค้า ในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ ด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 7 ผูใ้ ดประสงค์ประกอบกิจการตาม ข้อ 5 ในลักษณะที่เป็ นการค้า ให้ยนื่ คําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบพร้อมกับหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามที่เทศบาลนครปากเกร็ ดกําหนด
ข้อ 8 ผูป้ ระกอบกิจการตาม ข้อ 5 ทั้งที่เป็ นการค้าและไม่เป็ นการค้าจะต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ อันเกี่ยวด้วยสุ ขลักษณะและมาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพดังต่อไปนี้
8.1 สถานที่ น้ ันต้องตั้งอยู่ในทําเลที่ เหมาะสม ไม่มีน้ ําท่ วมขังและสามารถ
ระบายนํ้าออกได้โดยสะดวก
8.2 ต้องจัดทํารางระบาย หรื อบ่อรับนํ้าซึ่ งรับนํ้าเสี ยด้วยวัตถุถาวรมีลกั ษณะ
เรี ยบ ไม่ซึม ไม่รั่ว ระบายนํ้าได้สะดวก
8.3 การระบายนํ้าต้องไม่ให้เป็ นที่เดือดร้อนแก่ผใู ้ ช้น้ าํ ในทางนํ้าสาธารณะหรื อ
ผูอ้ าศัยใกล้เคียง
8.4 จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสี ย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
8.5 จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
8.6 จัดให้มีน้ าํ สะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น
8.7 จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่ งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ
และจัดสถานที่มิให้เป็ นที่อาศัยของสัตว์นาํ โรค
8.8 จัดให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทาํ
การอยูใ่ นสถานที่น้ นั และต้องตั้งอยูใ่ นทําเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกําจัด
สิ่ ง ปฏิ กู ล ด้ ว ยวิ ธี ที่ ถู ก ต้อ งตามหลัก สุ ข าภิ บ าล ตามคํา แนะนํ า ของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
8.9 ปฏิ บตั ิ ก ารอื่ นใดเกี่ ย วด้วยสุ ขลัก ษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข คําสั่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่ น รวมทั้งระเบี ยบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ ด
ข้อ 9 เมื่ อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า ผูข้ อรั บใบอนุ ญาตได้ปฏิ บตั ิ
ถู ก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก ํา หนดไว้ ให้ อ อกใบอนุ ญ าตตามแบบที่ เ ทศบาล
นครปากเกร็ ดกําหนด
ข้อ 10 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับชําระค่าธรรมเนี ยม ตามอัตรา
ท้ายเทศบัญญัติน้ ี ภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งการอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หากมิได้มารับหรื อชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ถือว่าสละสิ ทธิ

73

ข้อ 11 ผูร้ ับใบอนุ ญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่ งกําหนดให้ควบคุมตามเทศบัญญัติน้ ี
จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุ ขลักษณะ ดังต่อไปนี้
11.1 รั กษาเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการประกอบกิ จการทุกอย่างให้สะอาดอยู่
เสมอ ถ้าวัตถุดิบแห่ งกิ จการนั้นจะใช้เป็ นอาหารต้องป้ องกันวัตถุน้ ัน
ให้พน้ จากฝุ่ นละอองและสัตว์พาหะนําโรค
11.2 ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
11.3 ปฏิ บ ัติ แ ละจัด สถานที่ สํ า หรั บ ประกอบกิ จ การนั้ นให้ ถู ก ต้อ งด้ว ย
สุ ขลักษณะ
11.4 ต้อ งยอมให้เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น หรื อ เจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข หรื อ
ผูท้ ี่ ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น เข้าตรวจสถานที่ เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควร
11.5 ปฏิบตั ิ การอื่นใดเกี่ ยวด้วยสุ ขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่ น รวมทั้งระเบี ยบ ข้อบังคับและ
ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ ด
ข้อ 12 การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยืน่ คําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาต
สิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ยื่ น คํา ขอพร้ อ มกับ ชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มแล้ว ให้ ป ระกอบกิ จ การต่ อ ไปได้จ นกว่ า
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต หากมิ ได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมก่ อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ
จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยีส่ ิ บ ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่คา้ งชําระ
ข้อ 13 ผูร้ ั บใบอนุ ญ าตตามเทศบัญ ญัติน้ ี ต้อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้โดยเปิ ดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 14 ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํา ลาย หรื อ ชํา รุ ด ในสาระสํา คัญ ให้ ผูร้ ั บ
ใบอนุ ญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุ ญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่ทราบ
ถึงการสู ญหาย ถูกทําลายหรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
14.1 เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตาํ รวจ กรณี การสู ญหายหรื อถูกทําลาย
14.2 ใบอนุญาตเดิม กรณี ชาํ รุ ดในสาระสําคัญ
ข้อ 15 การออกใบแทนใบอนุ ญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
15.1 การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสี แดง “ใบแทน” กํากับไว้
ด้ว ย และให้มี วัน เดื อ น ปี ที่ อ อกใบแทนพร้ อ มทั้ง ลงลายมื อ ชื่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
15.2 ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม นั้น
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15.3 บัน ทึ ก ด้า นหลัง ต้น ขั้ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย
ถูกทําลาย หรื อ ชํารุ ดในสาระสําคัญ ของใบอนุ ญาตเดิ มแล้วแต่
กรณี และลง เล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 16 ให้ใช้แบบพิมพ์ ตามที่กาํ หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
ข้อ 17 ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการรายใด ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตาม
เทศบัญญัติน้ ี หรื อตามบทแห่ งพระราชบัญญัติหรื อกฎกระทรวงหรื อประกาศกระทรวงที่ออกตามความ
แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอาํ นาจสั่งให้แก้ไขหรื อปรับปรุ ง
ให้ถูกต้องได้ และถ้าผูไ้ ด้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรื อปรับปรุ งภายในเวลาที่กาํ หนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มี
อํานาจสัง่ พักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่สมควร ครั้งละไม่เกินสิ บห้าวัน
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการรายใดถูกพักใช้ใบอนุ ญาตตั้งแต่สองครั้ง
ขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตอีกหรื อต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 หรื อการไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ งก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ 18 ผูถ้ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรับใบอนุ ญาตสําหรั บการประกอบกิ จการ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 19 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติน้ ี มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ข้อ 20 ให้นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
และให้มีอาํ นาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ ประกาศ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2549
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
เห็นชอบ
(ลงนาม) พระนาย สุวรรณรัฐ
(นายพระนาย สุ วรรณรัฐ)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด ในปั จจุบนั
มีสภาพความเปลี่ยนแปลง และความเจริ ญก้าวหน้าของสังคมมากขึ้น จึงจําเป็ นต้องกํากับดูแลกิจการ
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับการสาธารณสุ ข และเทศบัญญัติเทศบาลเมื องปากเกร็ ด เรื่ อง กิ จการที่ เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ พ.ศ. 2540 ซึ่ งใช้บงั คับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปั จจุ บนั เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพของสังคมปั จจุบนั และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในด้านการกํากับดูแล ควบคุมและ
ป้ องกันเกี่ยวกับกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ จึงจําเป็ นต้องตราเทศบัญญัติน้ ี
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บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียมต่ อท้ าย เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2549
ที่

1.

2.

ประเภทกิจการ

กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งสั ตว์
การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ าํ สัตว์เลื้อยคลานหรื อแมลง
1.1 การเลี้ยงสัตว์บก
1.1.1 จํานวนไม่เกิน 20 ตัว
1.1.2 จํานวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
1.1.3 จํานวนเกิน 100 ตัว
1.2 การเลี้ยงสัตว์ปีก
1.2.1 จํานวนไม่เกิน 100 ตัว
1.2.2 จํานวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
1.2.3 จํานวนเกิน 1,000 ตัว
1.3 การเลี้ยงสัตว์น้ าํ
1.3.1 จํานวนไม่เกิน 1,000 ตัว
1.3.2 จํานวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว
1.3.3 จํานวนเกิน 10,000 ตัว
1.4 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรื อแมลง
1.4.1 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จํานวนไม่เกิน 100 ตัว
1.4.2 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จํานวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
1.4.3 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จํานวนเกิน 1,000 ตัว
1.4.4 การเลี้ยงแมลง
การเลี้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอานํ้านม
2.1 จํานวนไม่เกิน 20 ตัว
2.2 จํานวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
2.3 จํานวนเกิน 100 ตัว

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)

2,000
3,000
5,000
1,000
2,000
4,000
500
1,000
1,500
1,000
2,000
4,000
1,000
2,000
3,000
5,000
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3.

การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรื อธุรกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรื อเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมี
การเรี ยกเก็บค่าดูหรื อค่าบริ การไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อ ไม่กต็ าม
กิจการทีเ่ กีย่ วกับสั ตว์ และผลิตภัณฑ์
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาํ หน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาดและ
การฆ่าเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ฟอก
การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้แปรรู ป
การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง้ ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ ขายและการขายในตลาด
การประดิษฐ์เครื่ องใช้หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขา
สัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรื อส่ วนอื่นๆ ของสัตว์
9.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
9.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
9.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อการกระทํา
อื่นใดต่อสัตว์หรื อพืช หรื อส่ วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อเป็ นอาหาร
สัตว์
10.1 ไม่เกิน 500 กิโลกรัม
10.2 เกิน 500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
10.3 เกิน 1,000 กิโลกรัม
การสะสมหรื อการล้างครั่ง
กิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหาร เครื่องดื่ม นํา้ ดื่ม
การผลิตเนย เนยเทียม
การผลิตกะปิ นํ้าพริ กแกง นํ้าพริ กเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซีอิ้ว หอยดอง หรื อซอสปรุ งรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
1,500

10,000
5,000
5,000
5,000
5,000

1,000
3,000
5,000

1,000
5,000
10,000
4,000
4,000
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14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

ประเภทกิจการ

13.1 การผลิตกะปิ นํ้าพริ กแกง นํ้าพริ กเผา
13.2 การผลิตนํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรื อซอส
ปรุ งรสอื่นๆ
การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุง้ เจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภค
ในครัวเรื อน
14.1 การผลิต การหมัก เกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
14.2 การผลิต การหมัก เกิน 1,000 กิโลกรัม
14.3 การสะสมเกิน 1,000 กิโลกรัม
การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุง้ ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้นในสถานที่จาํ หน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ งั ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
17.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
17.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
17.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกัน 20 แรงม้า
การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้ วุน้ เส้น เกี้ยมอี๋
18.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
18.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
18.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
20.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
20.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
20.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
4,000
6,000
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21. การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ
21.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
21.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
21.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
22. การแกะ การล้างสัตว์ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
23. การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋ อง ขวดหรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
23.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
23.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
23.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
24. การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าํ ตาล
24.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
24.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
24.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
25. การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว
25.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
25.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
25.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
26. การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุ รา เบียร์ นํ้าส้มสายชู
26.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
26.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
26.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
27. การคัว่ กาแฟ
27.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
27.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
27.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
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28. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่ องจักร
28.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
28.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
29. การผลิตผงชูรส
29.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
29.2 โดยใช้เครื่ องจักร
30. การผลิตนํ้ากลัน่ นํ้าบริ โภค
30.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
30.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
30.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
31. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
31.1 กําลังการผลิตไม่เกิน 200 กิโลกรัม ต่อวัน
31.2 กําลังการผลิตเกิน 200 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม ต่อวัน
31.3 กําลังการผลิตเกิน 500 กิโลกรัม ต่อวัน
32. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่นๆ
32.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
32.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
32.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
33. การผลิตไอศกรี ม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
33.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
33.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
33.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
34. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
34.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
34.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
34.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
35. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
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36. การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาํ หน่ายอาหารและเพือ่ การ
บริ โภคในครัวเรื อน
36.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
36.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า
36.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
36.4 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
37. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่ องจักรที่มีกาํ ลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
กิจการทีเ่ กีย่ วกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องสํ าอาง ผลิตภัณฑ์ ชําระล้ าง
38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่ องจักร
38.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
38.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
38.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
39. การผลิต การบรรจุยาสี ฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสําอางต่างๆ
39.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร หรื อ ใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
39.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
39.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
40. การผลิตสําสี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
41. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็ จรู ป
42. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาํ ระล้าง
42.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
42.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
42.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร
43. การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช
43.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
43.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
43.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
44. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
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ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)

1,000
3,000
5,000
10,000
5,000

1,000
3,000
5,000
1,000
3,000
6,000
4,000
6,000
1,000
3,000
6,000

3,000
6,000
10,000
6,000

82

ที่

ประเภทกิจการ

45. การผลิตแป้ งมันสําปะหลัง แป้ งสาคูหรื อแป้ งอื่นๆ ในทํานองเดียวกันด้วย
เครื่ องจักร
46. การสี ขา้ วด้วยเครื่ องจักร
47. การผลิตยาสูบ
47.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
47.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
47.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
48. การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าว ด้วยเครื่ องจักร
49. การผลิต การสะสมปุ๋ ย
49.1 การผลิต
49.2 การสะสม
50. การผลิตใยมะพร้าวหรื อวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่ องจักร
51. การตาก การสะสมหรื อการขนถ่ายมันสําปะหลัง
กิจการทีเ่ กีย่ วกับโลหะหรือแร่
52. การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ต่างๆ
52.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร หรื อ ใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
52.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า
52.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า
53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่ หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
54. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่ องจักรหรื อก๊าซหรื อไฟฟ้ า ยกเว้นกิจการในข้อ 52
54.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร หรื อ ใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
54.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
54.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
55. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรื อโลหะอื่น
ใด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
56. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
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57. การทําเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรื อการล้างแร่
57.1 การสะสมแร่
57.2 การทําเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรื อการล้างแร่
กิจการเกีย่ วกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
58.1 การต่อ การประกอบ ยานยนต์
58.2 การเคาะ การปะผุ การพ่นสี
58.2.1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
58.2.2 พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร
58.3 การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
59. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรื ออุปกรณ์ที่เป็ น
ส่ วนประกอบของยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
60. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล ซึ่งมีไว้บริ การ
หรื อจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรื อปรับปรุ งยานยนต์
เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกลดังกล่าวด้วย
60.1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
60.2 พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร
60.3 พื้นที่ประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร
60.4 พื้นที่ประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร
61. การล้าง การอัดฉี ดยานยนต์
62. การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
62.1 การผลิต
62.2 การซ่อม การอัด
63. การปะ การเชื่อมยาง
63.1 การปะ การเชื่อมยาง จักรยาน จักรยานยนต์
63.2 การปะ การเชื่อมยาง รถยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
64. การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
4,000
4,000

10,000
2,000
3,000
3,000
3,000

2,000
3,000
4,000
5,000
2,000
5,000
1,000
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1,000
1,500
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อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)

กิจการทีเ่ กีย่ วกับไม้
65. การผลิตไม้ขีดไฟ
66. การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่ อง การทําคิว้ หรื อการตัดไม้
ด้วยเครื่ องจักร
66.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
66.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
66.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
67. การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็ นสิ่ งของด้วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การทา
สารเคลือบเงาสี หรื อการแต่งสําเร็ จผลิตภัณฑ์จากไม้หรื อหวาย
67.1โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
67.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
67.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
68. การอบไม้
69. การผลิตธูป ด้วยเครื่ องจักร
70. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้วยกระดาษ
70.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
70.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
70.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
71. การผลิตกระดาษต่างๆ
72. การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน
72.1 การเผาถ่าน
72.2 การสะสมถ่าน
72.2.1 ขายปลีก
72.2.2 ขายส่ ง
กิจการทีเ่ กีย่ วกับการบริการ
73. กิจการสปาเพือ่ สุ ขภาพ เว้นแต่เป็ นการให้บริ การในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล

8,000

1,000
3,000
5,000

2,000
3,000
5,000
4,000
3,000
2,000
3,000
5,000
5,000
300
500
1,000
5,000
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74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็ นการให้บริ การในข้อ 73 หรื อใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
74.1 อาบ อบ นวด
74.2 นวดแผนโบราณ
74.3 นวดฝ่ าเท้า กดจุด กดเส้น
75. การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็ นการ
ให้บริ การในข้อ 73 หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรื อกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
76.1 มีจาํ นวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง
76.2 มีจาํ นวนห้องพักเกิน 100 ห้อง
77. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรื อกิจการ
อื่นในทํานองเดียวกัน
77.1 มีจาํ นวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง
77.2 มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ 51-100 ห้อง
77.3 มีจาํ นวนห้องพักเกิน 100 ห้อง
78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ
79. การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรื อ
กิจการอื่นๆในทํานองเดียวกัน
80. การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรื อกิจการอื่นๆในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็ น
การให้บริ การในข้อ 73
81. การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรื อเสี ยงประกอบ หรื อการเล่นอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
82. การประกอบกิจการเสริ มสวยหรื อแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยูใ่ นบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
82.1 พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
82.2 พื้นที่เกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
82.3 พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
82.4 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)

10,000
3,000
1,000
3,000

5,000
10,000

2,000
3,000
5,000
4,000
5,000
2,000
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83. การประกอบกิจการให้บริ การควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ การบริ หารร่ างกาย หรื อโดยวิธีอื่น
ใด เว้นแต่เป็ นการให้บริ การในข้อ 73 หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล
84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้ กม
84.1 กิจการสวนสนุก
84.2 ตูเ้ กม
84.2.1 มีจาํ นวนตูเ้ กมไม่เกิน 5 ตู ้
84.2.2 มีจาํ นวนตูเ้ กมเกิน 5 ตู ้ แต่ไม่เกิน 10 ตู ้
84.2.3 มีจาํ นวนตูเ้ กมเกิน 10 ตู ้
85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรื อสถานฝึ กซ้อมกอล์ฟ
86. การประกอบกิจการห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข วิทยาศาสตร์
และสิ่ งแวดล้อม
87. การสักผิวหนัง การเจาะหู หรื อเจาะอวัยวะอื่น
กิจการทีเ่ กีย่ วกับสิ่ งทอ
88. การปั่ นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่ องจักร หรื อการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ 5 กี่ข้ ึนไป
89. การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ ายหรื อนุ่น
90. การปั่ นฝ้ ายหรื อนุ่นด้วยเครื่ องจักร
91. การทอเสื่ อ กระสอบ พรม หรื อสิ่ งทออื่นๆ ด้วยเครื่ องจักร
91.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
91.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า
91.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า
92. การเย็บผ้าด้วยเครื่ องจักรตั้งแต่ 5 เครื่ องขึ้นไป
92.1 โดยใช้เครื่ องจักรตั้งแต่ 5-10 เครื่ อง
92.2 โดยใช้เครื่ องจักรตั้งแต่ 11-50 เครื่ อง
92.3 โดยใช้เครื่ องจักรตั้งแต่ 51-100 เครื่ อง
92.4 โดยใช้เครื่ องจักรเกิน 100 เครื่ อง

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
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93. การพิมพ์ผา้ หรื อการพิมพ์บนสิ่ งทออื่นๆ
93.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
91.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
91.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
94. การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่ องจักร
94.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
94.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
94.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
95. การย้อม การกัดสี ผา้ หรื อสิ่ งทออื่นๆ
95.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
95.2 โดยใช้เครื่ องจักร
กิจการทีเ่ กีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุทคี่ ล้ายคลึง
96. การผลิตภาชนะดินเผาหรื อผลิตภัณฑ์ดินเผา
96.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
96.2 โดยใช้เครื่ องจักร
97. การระเบิด การโม่ การป่ นหินด้วยเครื่ องจักร
98. การผลิตเครื่ องใช้ดว้ ยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
98.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
98.2 โดยใช้เครื่ องจักร
99. การสะสม การผสมซีเมนต์ หิ น ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
99.1 การสะสมซีเมนต์ หิ น ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
99.1.1 จํานวนที่สะสมไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม
99.1.2 จํานวนที่สะสมตั้งแต่ 5,001-10,000 กิโลกรัม
99.1.3 จํานวนที่สะสมเกิน 10,000 กิโลกรัม
99.2 การผสมซีเมนต์ หิ น ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
100. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
100.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
100.2 โดยใช้เครื่ องจักร

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
1,000
3,000
5,000
1,000
3,000
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101. การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์หินเป็ นสิ่ งของต่างๆ
101.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
101.2 โดยใช้เครื่ องจักร
102. การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหิ นปูน
102.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
102.2 โดยใช้เครื่ องจักร
103. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ ใยหิ นเป็ นส่ วนประกอบหรื อส่ วนผสม เช่น
ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้ า เพดาน ท่อนํ้า เป็ นต้น
103.1 การผลิต ผ้าเบรก ผ้าคลัช
103.2 การผลิต กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้ าเพดาน ท่อนํ้า เป็ นต้น
104. การผลิตกระจกหรื อผลิตภัณฑ์แก้ว
104.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
104.2 โดยใช้เครื่ องจักร
105. การผลิตกระดาษทราย
106. การผลิตใยแก้วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการทีเ่ กีย่ วกับปิ โตรเลีย่ ม ถ่ านหิน สารเคมี
107. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรื อสาร
ตัวทําละลาย
108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งก๊าซ
108.1 การผลิต การบรรจุ
108.2 สถานที่สะสมก๊าซที่มีเนื้อที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
108.3 สถานที่สะสมก๊าซที่มีเนื้อที่เกิน 100 ตารางเมตร
108.4 ปั้มก๊าซ
109. การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่ งนํ้ามันปิ โตรเลี่ยมหรื อผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลี่ยมต่างๆ
109.1 การผลิต การกลัน่
109.2 การสะสม การขนส่ ง
109.2.1 จํานวนที่สะสมหรื อขนส่ งตั้งแต่ 200-1,000 ลิตร
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109.2.2 จํานวนที่สะสมหรื อขนส่ งตั้งแต่ 1,001-10,000 ลิตร
109.2.3 จํานวนที่สะสมหรื อขนส่ งตั้งแต่ 10,001-30,000 ลิตร
109.2.4 จํานวนที่สะสมหรื อขนส่ งเกิน 30,000 ลิตร
การผลิต การสะสม การขนส่ งถ่านหิ น ถ่านโค้ก
110.1 การผลิต
110.2 การสะสม การขนส่ ง
การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ 58
111.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
111.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
111.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่ องใช้ดว้ ยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
112.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
112.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
112.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การโม่ การบดชัน
113.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
113.2 โดยใช้เครื่ องจักร
การผลิตสี หรื อนํ้ามันผสมสี
114.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
114.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
114.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิต การล้างฟิ ล์มรู ปถ่ายหรื อฟิ ล์มภาพยนต์
115.1 การผลิต
115.2 การล้างฟิ ล์มรู ปถ่าย
115.3 การล้างฟิ ล์มภาพยนต์

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
3,000
4,000
5,000
5,000
3,000
2,000
3,000
4,000

1,000
3,000
5,000
2,000
4,000
2,000
3,000
4,000
5,000
1,500
2,000
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116. การเคลือบ การชุบ วัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรื อวัตถุที่
คล้ายคลึง
116.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
116.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
116.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
117.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
117.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
117.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
119. การผลิตนํ้าแข็งแห้ง
119.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
119.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันตั้งแต่ 5-20 แรงม้า
119.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
120. การผลิต การสะสม การขนส่ งดอกไม้เพลิงหรื อสารเคมีอนั เป็ นส่ วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
121. การผลิตแชลแล็คหรื อสารเคมีเคลือบเงา
121.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
121.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
121.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งสารกําจัดศัตรู พืชหรื อพาหะนําโรค
122.1 การผลิต
122.2 การบรรจุ
122.3 การสะสมเพื่อขายส่ ง
122.4 การสะสมเพื่อขายปลีก
122.5 การขนส่ ง
123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)

1,000
3,000
5,000
1,000
3,000
5,000
5,000
1,000
2,000
4,000
10,000

1,000
3,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
5,000
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124.

125.

126.

127.

128.
129.
130.

131.

132.

133.

ประเภทกิจการ

กิจการอืน่ ๆ
การพิมพ์หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้วยเครื่ องจักร
124.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
124.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเลคโทรนิคส์ เครื่ องไฟฟ้ า อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
125.1 การผลิต
125.2 การซ่อม
การผลิตเทียน เทียนไขหรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
126.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
126.2 โดยใช้เครื่ องจักร
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรื อการถ่ายเอกสาร
127.1 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
127.2 การถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของที่ชาํ รุ ด ใช้แล้วหรื อเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสิ นค้า
การล้างขวด ภาชนะหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้แล้ว
130.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
130.2 โดยใช้เครื่ องจักร
การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
131.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
131.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
131.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การก่อสร้าง
132.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
132.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
132.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
กิจการท่าเทียบเรื อประมง สะพานปลา หรื อแพปลา

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)

2,000
5,000

500
2,000
1,000
3,000
2,000
1,000
5,000
5,000
1,000
3,000
1,000
3,000
5,000
2,000
6,000
10,000
5,000
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/หนังสื อรับรองการแจ้ ง(รายใหม่ )
เขียนที่.....................................................
วัน...........เดือน..................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ.........................
อยูบ่ า้ นเลขที่...................หมู่ที่................ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................
แขวง/ตําบล.......................เขต/อําเภอ..........................จังหวัด.....................โทรศัพท์...............................
ขอยืน่ คําขอรับใบอนุญาต / หนังสื อรับรองการแจ้ง ประกอบกิจการ
 สถานที่จาํ หน่ายหรื อสะสมอาหาร ประเภท.........................................
โดยมีพ้นื ที่ประกอบการ................................ตารางเมตร
 กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ประเภท..........................................
มีคนงาน...................คน ใช้เครื่ องจักรขนาด............................แรงม้า
 กิจการตลาด มีการจําหน่าย..............................(เป็ นประจํา / เป็ นครั้งคราว / ตามวันนัด)
 กิจการจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ จําหน่ายสิ นค้าประเภท..............................
ณ บริ เวณ.................................เขต...........................................
ต่อ นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
เลขที่บตั ร...................................
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1...........................................
3.2...........................................
4. .........................................................
5. .........................................................
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แผนผังแสดงที่ต้ งั สถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ...............................................ผูข้ อใบอนุญาต
(................................................)

หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยูเ่ ลขที่...................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..............................
ถนน.......................................ตําบล...................................................โทรศัพท์.................................
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ความเห็นเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ตรวจสอบด้านสุ ขลักษณะแล้ว เห็นควรอนุญาต / ไม่อนุญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ..........................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ความเห็นผูอ้ าํ นวยการกองการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม / หัวหน้าฝ่ ายสาธารณสุ ข
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................

ความเห็นปลัดเทศบาล หรื อรองปลัดเทศบาล
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................

หมายเหตุ
ได้ออกใบอนุญาต / หนังสื อรับรองการแจ้ง เล่มที่..................................เลขที่.............................
ใบเสร็ จค่าขยะมูลฝอย เล่มที่................เลขที่..................ลงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ...........
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แบบคําขอต่ ออายุใบอนุญาต/หนังสื อรับรองการแจ้ ง(รายเก่า)
เขียนที่..............................................
วัน.............เดือน..................................พ.ศ................
ข้าพเจ้า........................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ........................
อยูบ่ า้ นเลขที่................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล......................เขต/อําเภอ...........................จังหวัด...............................โทรศัพท์.....................
ขอยืน่ คําขอรับใบอนุญาต / หนังสื อรับรองการแจ้ง ประกอบกิจการประเภท...............................
ตามใบอนุญาตเล่มที่....................เลขที่................ออกให้เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ...........
ต่อ นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ
1. ใบอนุญาต / หนังสื อรับรองการแจ้ง
2. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
2.1...........................................
2.2...........................................
3. ........................................................
4. ........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ..................................................ผูข้ อรับใบอนุญาต
(.........................................................)

หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยูเ่ ลขที่...................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย......................................
ถนน................................ตําบล..................................โทรศัพท์........................โทรสาร............................
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ความเห็นเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ตรวจสอบด้านสุ ขลักษณะแล้ว เห็นควรอนุญาต / ไม่อนุญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ..........................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................

ความเห็นผูอ้ าํ นวยการกองการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม / หัวหน้าฝ่ ายสาธารณสุ ข
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ความเห็นปลัดเทศบาล หรื อรองปลัดเทศบาล
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................

หมายเหตุ
ได้ออกใบอนุญาต / หนังสื อรับรองการแจ้ง เล่มที่............................เลขที่...................................
ใบเสร็ จ เล่มที่.....................เลขที่.....................ลงวันที่.................เดือน.......................พ.ศ.......................

