๔๕

ประกาศเทศบาลเมืองเชียงราย
ใหใชบังคับเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเชียงราย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕
.....................................................
ดว ยเทศบาลเมืองชียงรายไดตราเทศบัญญัติ ฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่ เ ปน อั นตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๔๕ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเชียงราย และโดยอนุมัติของผูวาราชการ
จังหวัดเชียงราย เพื่อบังคับใชภายในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย เพื่อปฏิบัติการควบคุม กํากับดูแลกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยกําหนดประเภทของกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขบางกิจการหรือทุกกิจการ ใหเปนกิจการที่ตองมี
การควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช
ดําเนินกิจการ และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต ใบแทนอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมตามที่กําหนด
ไวทายเทศบัญญัตินี้ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

วันชัย จงสุทธนามณี
(นายวันชัย จงสุทธนามณี)
นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย

๔๖

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

หลักการ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๖
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ ไดประกาศใชบังคับ และมี
ผลใหยกเลิก พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงสมควรทําการแกไขปรับปรุงเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง การควบคุมการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง เพื่อประโยชนในการควบคุมกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยกําหนดประเภท
ของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขบางกิจการหรือทุกกิจการ ใหเปน
กิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับ
ใหผูดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับ
ใหผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช
ดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาต
การออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียม
ซึ่ ง การดํ า เนิ น การดั ง กล า ว มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ บัญญัติใหออกเปนขอกําหนดทองถิ่น
จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

๔๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวยการควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ ๒๔๙๖ และแกไข
เพิ่มเติมโดย มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาล
เมืองเชียงราย โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเชียงราย และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด
เชียงราย จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ”
ขอ ๒. เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับเมื่อไดประกาศโดยเปดเผย ที่สํานักงานเทศบาล
เมืองเชียงรายแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓.ใหยกเลิก
(๑) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง การควบคุมการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ หรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๓๐
(๒) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง การควบคุมการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง ควบคุมการแตงผม พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง การควบคุมการคาอันเปนที่รังเกียจ โดยการ
สะสมวัสดุสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช พ.ศ.๒๕๓๒
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

๔๘
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ”
หมายความว า เจ า พนั ก งาน ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นให
ปฏิบัติ หนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี้
“กิจการคา” หมายความวา การประกอบธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรม
การเกษตร การผลิต หรือการใหบริการใดๆ เพื่อหาประโยชนอันมีมูลคา
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมี
การควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย
กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตวเพือ่ รีดเอานํ้านม
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชม หรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการ
เรียกเก็บคาดูหรือบริการ ไมวาทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๔) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๖) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวทยี่ ังมิไดแปรรูป
(๗) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๘) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่จําหนาย
อาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๙) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว
หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตว
(๑๐) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา
อื่นใดตอสัตว หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
(๑๑) การสะสมหรือการลางครั่ง

๔๙
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าํ ดืม่
(๑๒) การผลิตเนย เนยเทียม
(๑๓) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๔) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๑๕) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคีย่ วมันกุง ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๖) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช
ยกเวน ในสถานที่ จํา หนา ยอาหาร การเรข าย การขายในตลาด และการผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๗) การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๘) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๑๙) การผลิตแบะแซ
(๒๐) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๒๑) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๒๒) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุ
กระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๔) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๒๕) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๒๖) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๒๗) การคั่วกาแฟ
(๒๘) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๒๙) การผลิตผงชูรส
(๓๐) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๓๑) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๓๒) การผลิตการบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๓๓) การผลิตไอศกรีม ยกเวน การผลิตเพือ่ บริโภคในครัวเรือน

๕๐
(๓๔) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ทีค่ ลายคลึงกัน
(๓๕) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๓๖) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร และเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
(๓๗) การเก็บ การถนอมอาหาร ดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
(๓๘) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๓๙) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตางๆ
(๔๐) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔๑) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๔๒) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๔๓) การอัด การสกัดเอาน้าํ มันจากพืช
(๔๔) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๔๕) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่นๆในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
(๔๓) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๔๗) การผลิตยาสูบ
(๔๘) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๔๙) การผลิต การสะสมปุย
(๕๐) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๕๑) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๕๒) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ
(๕๓) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๕๒)
(๕๔) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๕๒)
(๕๕) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกลหรือโลหะ
อื่นใด ยกเวนกิจการใน (๕๒)
(๕๖) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด
ยกเวนกิจการใน (๕๒)
(๕๗) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร

๕๑
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๕๘) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
(๕๙) การตั้ ง ศู น ย ถ ว งล อ การซ อ ม การปรั บ แต ง ระบบปรั บ อากาศหรื อ อุ ป กรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๖๐) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรื อจํ าหนายและในการประกอบธุรกิจ นั้น มีก ารซอมหรือปรั บปรุ งยานยนต
เครื่องจักรหรือ เครื่องกลดังกลาวดวย
(๖๑) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๖๒) การผลิต การซอม การผลิตแบตเตอรี่
(๖๓) การปะ การเชื่อมยาง
(๖๔) การอัดผาเบรค ผาคลัช
กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๖๕) การผลิตไมขีดไฟ
(๖๖) การเลื่ อ ย การซอย การขั ด การไส การเจาะ การขุ ด ร อ ง การทํ า คิ้ ว หรื อ
การตัดไมดวยเครื่องจักร
(๖๗) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย
(๖๘) การอบไม
(๖๙) การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร
(๗๐) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๗๑) การผลิตกระดาษตางๆ
(๗๒) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๗๓) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๗๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้าํ อบสมุนไพร
(๗๕) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗๘) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๗๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
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๕๒
(๘๐) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่นๆใน
ทํานองเดียวกัน
(๘๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูใ นบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๘๒) การประกอบกิ จ การให บ ริ ก ารควบคุ ม น้ํ า หนั ก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม ทาง
โภชนาการ ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่น
ใด เวนแตเปนการใหบริการในขอ ๗๓ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(๘๓) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(๘๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทยการสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๘๕) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๘๖) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอืน่
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๘๗) การปน ดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจัก ร หรื อการทอผาดว ย
กี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
(๘๘) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
(๘๙) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(๙๐) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
(๙๑) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๙๒) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่นๆ
(๙๓) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๙๔) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๙๕) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๙๖) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๙๗) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๙๘) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๙๙) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๐๐) การเลือ่ ย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ
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๕๓

(๑๐๑) การผลิตชอล็ค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน (๑๐๒)
การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มแี รใยหินเปนสวนประกอบ หรือสวนผสม
เชน ผาเบรก ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน
ทอน้ําเปนตน
(๑๐๓) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐๔) การผลิตกระดาษทราย
(๑๐๕) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑๐๖) การผลิ ต การบรรจุ การสะสม การขนส ง กรด ด า ง สารออกซิ ไ ดส
หรือสารตัวทําละลาย
(๑๐๗) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(๑๐๘)การผลิ ต การกลั่ น การสะสม การขนส งน้ํ ามั น ป โตรเลี ย ม หรื อผลิ ตภั ณ ฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ
(๑๐๙) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๑๑๐) การพนสี ยกเวนกิจการใน (๕๘)
(๑๑๑) การประดิ ษ ฐ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช ด ว ยยาง ยางเที ย ม พลาสติ ก เซลลู ล อยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑๒) การโม การบดชัน
(๑๑๓) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๑๔) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๑๕) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
(๑๑๖) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑๗) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๑๘) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๑๙) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๒๐) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(๑๒๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
(๑๒๒) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

๕๔
กิจการอื่นๆ
(๑๒๓) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๑๒๔) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็คโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอีเล็คโทรนิคส
อุปกรณไฟฟา
(๑๒๕) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒๖) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
(๑๒๗) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๑๒๘) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๑๒๙) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑทใี่ ชแลว
(๑๓๐) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๑๓๑) การกอสราง
ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ หามมิใหผูใดดํา เนิน
กิจการตามประเภทที่กําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมีการควบคุมตาม
ประเภทที่กําหนดในขอ ๕ ทั้งที่เปนการคาและไมเปนการคา ตองปฏิบัติและจัดสถานที่ สําหรับประกอบ
กิจการนั้น ใหถูกตองและเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ รวมทั้งมาตรการปองกันอันตราย
ตอสุขภาพ ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นไดกําหนดไวตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ประกอบกิจการนั้นตองตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา รับน้ําโสโครก
ให พ น จากที่ นั้ น ได โ ดยสะดวก และไม ตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณที่ น า จะเป น อั น ตราย
ตอสุขภาพ
(๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอ ซึ่งรับน้ําโสโครกดวย
วัตถุถาวร ไมรั่วซึมน้ําไหลไดสะดวก
(๓) การระบายน้ํา และรางระบายน้ํา ตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําใน
ทางน้ําสาธารณะหรือผูอยูอาศัยใกลเคียง
(๔) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ
มาตรฐานที่เทศบาลกําหนด
(๕) ปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ
พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเห็นวาสถานที่ประกอบกิจการใด สมควรจะตองทําพืน้ ดวยวัตถุ
ถาวร ทําความสะอาดงายเพื่อปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหล หรือขังได หรือเห็นวาควรมี
บอพักน้ําโสโครก หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องปองกันควัน มูลเถา หรือ
กลิ่นไอ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น
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๕๕
(๖) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ เนื่องจาก
การประกอบกิจการนั้น
(๗) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงาน
เจาหนาที่ และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๘) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยู
อาศัยของสัตวและแมลงนําโรค
(๙) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น
(๑๐) จัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อันไดสุขลักษณะอยางเพียงพอ
(๑๑) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะใหเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่
ประกอบกิจการนั้น และอยูในที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่
เห็นชอบ
(๑๒) สถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ตองมีที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางพอถูกตอง
ดวยสุขลักษณะ
(๑๓) ตองมีที่สําหรับตาก หรือผึ่งสินคาเหมาะสมและถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่
เจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่เห็นชอบ
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใด อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณ
หรือพนักงานเจาหนาที่ และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ ตลอดจนหลักเกณฑเงื่อนไขอื่นที่เทศบาลกําหนด
ข อ ๘ ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจผ อ นผั น ให ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตงดเว น การปฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๖ เพียงเทาที่เห็นสมควร หรือจะเปลี่ยนแปลงอยางใดเพื่อใหเหมาะสมแกการ
ดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมีการควบคุมก็ได
ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมีการควบคุม
ตามขอ ๕ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตองรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอ ๖ ใหอยูในภาวะอันดีเสมอ และ
ตองทําความสะอาดกวาดลาง สถานที่ประกอบกิจการใหสะอาดเปนประจําทุกวัน
(๒) ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ และตามกําหนดวันเวลาที่ไดรับอนุญาต
(๓) ต อ งรั ก ษาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ใ นการประกอบการทุ ก อย า งให ส ะอาดอยู เ สมอ
ถาเศษวัตถุ หรือวัตถุแหงกิจการนั้นจัดใชเปนอาหาร ตองปองกันวัตถุนั้น ใหพนจาก
ฝุนละออง แมลง และสัตวอื่นๆ
(๔) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน หรือสัตวนําโรคอื่นๆ
(๕) ถาจะเปลี่ยนแปลงแกไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นกอน

๕๖
(๖) ต อ งปฏิ บั ติ ก ารทุ ก อย า งที่ จํ า เป น เพื่ อ ให ไ ด สุ ข ลั ก ษณะ ตามคํ า แนะนํ า ของ
เจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่ และหรือคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น
(๗) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่
เข า ตรวจสถานที่ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ตลอดจนวิ ธี ก ารประกอบกิ จ การที่
เปนอันตราย ตอสุขภาพนั้นไดในเวลา อันสมควร เมื่อไดรับแจงความประสงค
ใหทราบแลว
ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบกิจการตองมีหลักฐานแสดงวา สามารถใชประกอบ
กิจการนั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองมีการควบคุม
ตามขอ ๕ ตอ งยื่ น คํ าขอต อ เจา พนั ก งานทองถิ่น ตามแบบทา ยเทศบั ญญัตินี้ พรอ มดว ยเอกสารหลัก ฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๔) เอกสารหลักฐานอื่นที่เกีย่ วของตามที่เทศบาลกําหนด
ขอ ๑๒
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น ไดตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของ
คําขออนุญาตแลว ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหออกใบอนุญาต
หรื อมี ห นัง สื อแจ งคํ าสั่ ง ไม อ นุญ าตพร อ มดว ยเหตุ ผล ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น
ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
แตถาปรากฏวา คําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม
ความไมถูกตองหรือไมสมบูรณทั้งหมด แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ ในคราวเดียวกัน
และในกรณี จํ า เป น ที่ จ ะต อ งส ง คื น คํ า ขอแก ผู ข ออนุ ญ าต ให ส ง คื น คํ า ขอพร อ มทั้ ง แจ ง ความไม ถู ก ต อ ง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลจํ า เป น ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ไม อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม อ าจ
มีคําสั่ง ไมอนุญาตไดภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน
สิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมีการ
ควบคุมประเภทเดียว และสําหรับสถานที่แหงเดียว ถาประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมีการ
ควบคุมหลายประเภท ในขณะและสถานที่เดียวกัน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตรา
แตประเภทเดียวสําหรับประเภทอื่นใหไดรับลดหยอนเรียกเก็บเพียงกึ่งอัตรา

๕๗
ข อ ๑๔ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มตามอั ต ราท า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้
ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต ผูแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต
ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด จะตองชําระ
คาปรับเพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิก
การดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว
ถาผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองมีการควบคุม คางชําระคาธรรมเนียม
ติดตอกันเกินกวาสองครั้ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาต ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๖ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคตออายุใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตราย
ตอ สุ ข ภาพซึ่ งต อ งมีก ารควบคุ ม จะต อ งยื่ น คํา ขอตามแบบและเงื่ อ นไขพร อ มด ว ยหลั ก ฐานที่ กํ า หนดต อ
เจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการ
ต อ ไปได จ นกว า เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น จะสั่ ง ไม ต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต การพิ จ ารณาต อ ใบอนุ ญ าตให ป ฏิ บั ติ
ตามขอ ๑๒
ขอ ๑๗ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๑๘ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิก
การดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๙ หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูไดรับ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่
ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณีพรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหาย หรือถูกทําลาย หรือ
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเ จาพนักงานทองถิ่น ดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดง “ใบแทน” กํากับไว และใหมี วัน เดือน ป
ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากเจาพนักงานทองถิ่น ในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ ชํารุด
ในสาระสํ า คั ญ ของใบอนุ ญ าตเดิ ม แล ว แต ก รณี และเล ม ที่ เลขที่ ป พ.ศ.
ของใบแทนใบอนุญาต

๕๘
ขอ ๒๑ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ
เทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือ
ในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ
สถานที่นั้น
(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือตาม
เทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ยึ ด หรื อ อายั ด สิ่ ง ของใดๆ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ สุ ข ภาพของประชาชน
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดี หรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใดๆ เปนปริมาณตามสมควร เพื่อเปนตัวอยาง
ในการตรวจสอบตามความจําเปนได โดยไมตองใชราคา
ขอ ๒๒ หากผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมีการควบคุมปฏิบัติ ไมถูกตองตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ที่กําหนดไว เกี่ยวกับการ ดําเนินกิจการ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาการดําเนิน
กิจการนั้นจะกอใหเกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่น
จะสั่งใหผูนั้นหยุดเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตราย
แลวก็ได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ไวตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที
ขอ ๒๓ ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใดๆ ที่ฝาฝน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู
ที่เหมาะสม กับการกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน
เปนสวนรวม ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่ง
ใหผูก ระทําการไมถูกตองหรือฝาฝ นดั งกลาวแกไขหรือระงั บเหตุนั้น หรือดํา เนินการใดๆเพื่อ แกไ ขหรือ
ระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ

๕๙
ขอ ๒๔ ถาผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมีการควบคุม
ไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่ตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ต อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว า ได ก ระทํ า ผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่
กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๖ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ ๑๔ ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตผูแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตทราบ
คําสั่งของเจา พนั ก งานทองถิ่น ใหผูดํา เนิน กิจ การที่เ ปน อัน ตรายตอสุข ภาพซึ่งตองมีก าร
ควบคุมหยุดการดําเนินกิจการ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงให
ผูดําเนินกิจการ หรือผูรับใบอนุญาตทราบแลวแตกรณี
ในกรณีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งทาง
ไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๗ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๘ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามขอ ๑๔ วรรคสอง ขอ ๒๒ หรือมีคําสั่งใน
เรื่อ งการไม อ อกใบอนุญ าต ตามข อ ๑๒ หรื อไมอ นุ ญ าตใหต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตามขอ ๑๖ หรื อเพิ ก ถอน
ใบอนุญาต ตามขอ ๒๕ หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่ง ตามขอ ๒๓ ถาผูที่ไดรับคําสั่งไมพอใจ
คําสั่งดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
ทราบคําสั่ง

๖๐
การอุ ท ธรณ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม เ ป น เหตุ ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง เว น แต รั ฐ มนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว
คําสั่งของรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขใหเปนที่สุด
ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ขอ ๖ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แหง พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ขอ ๗ ขอ ๙ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคแรก แหงพระ
ราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ไวในใบอนุญาตใหปฏิบัติ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไป
ในเทศบัญญัติขอ ๙ มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๒ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสาร
หรื อหลั ก ฐาน หรื อ ขั ด ขวาง หรือ ไม อํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติห น าที่ ข องเจา พนัก งานท อ งถิ่ น
หรือ เจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่ ตามเทศบัญญัติ ขอ ๒๑ มีความผิดตามมาตรา ๗๙
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๓ ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นให
หยุดดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามเทศบัญญัติขอ ๑๔ วรรคสอง หรือขอ
๒๒ โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรมีความผิดตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข อ ๓๔ ผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติต ามคํา สั่ ง ของเจ า พนั ก งานสาธารณสุข ตามเทศบั ญญั ติข อ ๒๓
โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข มีความผิด
ตามมาตรา ๘๑ แหงพระชาบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๕ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ขอ ๑๕ หรือขอ ๑๙ มีความผิดตามมาตรา
๘๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต มีความผิดตาม
มาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๗ ผูรับใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
กอนวัน ใชเทศบัญญัตินี้ ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นจะตองมา
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ กอนการดําเนินการ

๖๑
ผูซึ่งประกอบกิจการที่มิไดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ ซึ่งถูกยกเลิก
โดยเทศบั ญญั ติ นี้ แตเ ป น กิ จ การที่ จ ะต อ งไดรั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญัติ นี้ ให ยั ง คงประกอบกิ จ การ
ไดตอไป แตจะตองมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลา
เกาสิบวัน นับแตวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวา
เจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๓๘ ใหนายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
วันชัย จงสุทธนามณี
(นายวันชัย จงสุทธนามณี)
นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย

อนุมัติ
นายปริยะ ศิรกิ ุล
(นายปริยะ ศิรกิ ลุ )
รองผูวาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียราย

๖๒

ขอบังคับเทศบาลเมืองเชียงราย
วาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทกิจการที่มีการสะสมสาร
โปตัสเซียมคลอเรท ซึ่งเปนสารออกซิไดสชนิดหนึ่ง และเปนสารเคมีอันเกี่ยวกับการผลิตดอกไมเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยที่เปนการสมควรกําหนดขอบังคับเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวยหลักเกณฑเงื่อนไข
การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทกิจการที่มีการสะสมสารโปตัสเซียมคลอเรท ซึ่งเปน
สารออกซิไดส ชนิดหนึ่งและเปนสารเคมีอันเกี่ยวกับการผลิตดอกไมเพลิง
อาศัยอํานาจตามความในขอ 38 แหงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ เทศบาลเมืองเชียงราย จึงออกขอบังคับขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวยหลักเกณฑเงื่อนไข
การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท กิจการที่มีการสะสมสารโปตัสเซียมคลอเรท ซึ่งเปน
สารออกซิไดส ชนิดหนึ่ง และเปนสารเคมีอันเกี่ยวกับการผลิตดอกไมเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเมื่อไดประกาศโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลเมืองเชียงราย
แลวเจ็ดวัน
ขอ ๓. ผูประกอบกิจการสะสมสารโปตัสเซียมคลอเรทที่จะตองทําการขนสง เก็บรักษา
เคลื่อนยาย หรือนําสารโปตัสเซียมคลอเรทเขาไปในสถานประกอบการ จะตองจัดใหมีฉลากขนาดใหญ
พอสมควรปดไวที่หีบหอภาชนะบรรจุ หรือวัตถุหอหุมทุกชิ้น โดยที่ฉลากนั้นจะตองมีรายละเอียดอยางนอย
ตอไปนี้
๓.๑ สัญลักษณที่แสดงถึงอันตรายเปนตัวอักษรสีแดง มีขนาดใหญมองเห็นชัดเจน
๓.๒ ชื่อทางเคมีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร
๓.๓ อันตรายและอาการเกิดพิษของสารเคมี
๓.๔ คําเตือนเกี่ยวกับวิธีจัดเก็บ วิธีใช วิธีเคลื่อนยาย วิธีกําจัดหีบหอ ภาชนะบรรจุ
หรือวัตถุหอหุม
๓.๕ วิธีปฐมพยาบาลเมื่อมีอาการหรือความเจ็บปวย ตลอดจนคําแนะนําในการสง
ผูปวยไปหาแพทย
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ขอ ๔. ผูประกอบกิจการตองแจงรายละเอียดตาม แบบ สอ.๑ ซึ่งเปนแบบเดียวกับแบบแจง
รายละเอียดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
ใหเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 7 วันนับแตวันที่มีสารโปตัสเซียมคลอเรทไวในครอบครอง
ขอ ๕.
ผู ประกอบกิจการตองจัดสถานที่ทํางานของผูปฏิบัติ งานที่เ กี่ยวของกับสาร
โปตัสเซียมคลอเรท ใหมีสภาพและคุณลักษณะตอไปนี้
๕.๑ ถูกสุขลักษณะ สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย
๕.๒ มีที่เก็บสารโปตัสเซียมคลอเรทแยกเปนสัดสวน อาคารที่เก็บตองเปนวัตถุทน
ไฟ มีการระบายอากาศดี
๕.๓ การเก็บสารโปตัสเซียมคลอเรท ใหเก็บหางจากไฟ และความรอน ควรมีปาย
“อันตราย” “หามสูบบุหรี่ หามกอใหเกิดประกายไฟทุกชนิด” โดยเขียนตัวอักษรสีแดงบนพื้นขาว ติดตั้งในที่
เห็นชัดเจน และติดปาย “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย หามเขาโดยไมไดรับอนุญาต”
๕.๔ การเคลื่อนยายสารโปตัสเซียมคลอเรท หามบรรทุกดวยภาชนะที่เปนโลหะ
และไมขนสงปะปนไปกับสิ่งตางๆ ดังนี้ ไมขีดไฟ กรด น้ํามัน หรือวัตถุที่ติดไฟงาย
ขอ ๖. ผูประกอบกิจการจะตองแจง และปดประกาศไวในที่เปดเผย หามผูปฏิบัติงานเขาพัก
เปนที่อาศัยในสถานที่เก็บสารโปตัสเซียมคลอเรท
ขอ ๗. ผูประกอบกิจการจะตองจัดใหมีการอบรมผูปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบและเขาใจ
เกี่ยวกับการใชการเก็บรักษา การขนสง อันตรายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการควบคุมและปองกัน วิธีกําจัดมลพิษ วิธี
อพยพเคลื่อนยายผูปฏิบัติงาน วิธีปฐมพยาบาล
ขอ ๘. การเก็บสารโปตัสเซียมคลอเรท ตองไมวางใกลกับอลูมิเนียม คารบอน ถานกัมมันท
สารอินทรีย เกลือแอมโมเนียม ทองแดง กรดอินทรียที่มีสภาพเบสเปน 2 กรดกํามะถัน สังกะสี และ
แมกนีเซียม
ขอ ๙. ชุดทํางานที่เหมาะสม ควรเปนชุดคลุมที่ทําจากวัสดุที่เปนยาง และสวมอุปกรณ
ปกปองระบบทางเดินหายใจดวย
ข อ ๑๐. ผู รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การสะสมสารโปตัส เซีย มคลอเรท ต อ งปฏิบัติ ต าม
หลักเกณฑเงื่อนไขแหงขอบังคับนี้ และปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวยการควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. .... รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น คําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ และ
ประกาศของเทศบาลเมืองเชียงราย

๖๔

ขอ ๑๑. ใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองเชียงราย มีหนาที่
รักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
วันชัย จงสุทธนามณี
(นายวันชัย จงสุทธนามณี)
นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย

๖๕
แบบ สอ.๑
แบบแจงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ
วันที.่ ............เดือน.................................พ.ศ. ...................
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product Data)
๑.๑ ชื่อทางการคา………………....ชื่อทางเคมี............................สูตรทางเคมี....................................
(Trade Name)
๑.๒ การใชประโยชน...........................................................................................................................
(Use)
๑.๓ ประโยชนสูงสุดที่มีไวในครอบครอง............................................................................................
(Max Quantity Storage)
๑.๔ ผูผลิต/ผูนําเขา................................................................................................................................
(Manufacturer Import)
ที่อยู......................ถนน...........................แขวง..............เขต.........................จังหวัด........................
(Address) รหัสไปรษณีย. ....................โทรศัพท...............................โทรสาร...............................
๒. การจําแนกสารเคมีอันตราย (Chemical Classification)
๒.๑ U.N.Number
๒.๒ CAS No.
๒.๓ สารกอมะเร็ง
๓. สารประกอบที่เปนอันตราย (Hazardous Ingredients)
๓.๑ ชื่อสารเคมี (Substances)

เปอรเซ็นต (Percent)

คามาตรฐานความปลอดภัย
TLV
LDSO

๔. ขอมูลทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Data)
๔.๑ จุดเดือด องศา C
๔.๒ จุดหลอมเหลว
(Boiling Point o)
(Melting Point C)
๔.๓ ความดันไอ
๔.๔ การละลายไดในน้ํา
(Vapour Pressure kPaj)
(Solubility in Water)
๔.๕ ความถวงจําเพาะ
๔.๖ อัตราการระเหย
(Specific Gravity H OJ)
(Evaporating Rate)
๔.๗ ลักษณะ สี และกลิ่น
๔.๘ ความเปนกรดดาง
(Appearance colour and Odor)
(pH – value)

๖๖

๕. ขอมูลดานอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion Hazard Data)
๕.๑ จุดวาบไฟ
(Flash Point)
๕.๒ ขีดจํากัดการติดไฟ – คาต่ําสุด (LEL)% คาสูงสุด (LEL)%
(Flammable limits – LEL)
๕.๓ อุณหภูมสิ ามารถติดไฟไดเอง
(Autoignition Temperature)
๕.๔ การเกินปฏิกิริยาทางเคมี
(Chemical Reactivity)
๕.๕ สารที่ตองหลีกเลี่ยงจากกัน
(Materials to Avoid)
๕.๖ สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
(Hazardous Decomposition Products)
๖. ขอมูลเกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพ (Health Hazard Data)
๖.๑ อันตรายเขาสูรางกาย
(Ways of Exposure)
๖.๒ อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เยื่อบุ)
(Local Effects (Skin Eyes Moucous Membranes))
๖.๓ ผลจากการสัมผัสสารที่มีปริมาณมากเกินไปในระยะสั้น ๆ
(Effects of Overexposure Short – term)
๖.๔ ผลจากการสัมผัสสารที่มีปริมาณมากเกินไปในระยะยาว
(Effects of Overexposure Long – term)
๖.๕ คามาตรฐานความปลอดภัย TLV
๗. มาตรการดานความปลอดภัย (Safety Measures)
๗.๑ ขอมูลการปองกันโดยเฉพาะทาง (Special Protection information)
๗.๑.๑ การปองกันไฟและการระเบิด
(Fire and Explosion Prevention)
๗.๑.๒ การระบายอากาศ
(Ventilation)
๗.๑.๓ ชนิดของอุปกรณปองกันทางการหายใจ
(Respiratory Protection Type)

๖๗

๗.๑.๔ การปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับมือ
(Hand Protection)
๗.๑.๕ การปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตา
(Eye Protection)
๗.๑.๖ การปองกันอื่น ๆ
(Other Protection)
๗.๒ การปฐมพยาบาล (First Aid)
๗.๒.๑ กรณีสัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง
๗.๒.๒ กรณีสัมผัสสารเคมีทางตา
๗.๒.๓ กรณีไดรับสารเคมีโดยการหายใจ
๗.๒.๔ ขอมูลเพิ่มเติมในการรักษาพยาบาล
(ระบุการรักษาหรือการแกพษิ )
๘. ขอปฏิบัติที่สําคัญ (Special Instructions)
๘.๑ การขนยายและการจัดเก็บ
(Handling and Storing)
๘.๒ การปองกันการกัดกรอนของสารเคมี
(Corrosiveness)
๘.๓ การปองกันการรั่วและการหก
(Spill and Leak Procedures)
๘.๔ การกําจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากสารเคมี
(Disposal Methods)
๘.๕ การใชสารดับเพลิง
(Extinguishing Media)
ลงชื่อ .................................................................
(....................................................................)
ตําแหนง.....................................................................
บริษัท...............................................................................
โทร.....................................โทรสาร.................................
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ขอบังคับเทศบาลเมืองเชียงราย
วาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการแตงผม
พ.ศ. ๒๕๔๕

โดยที่เปนการสมควรกําหนดขอบังคับเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวยหลักเกณฑเงื่อนไข
การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการแตงผม
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๘ แหงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ เทศบาลเมืองเชียงราย จึงออกขอบังคับขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวยหลักเกณฑเงื่อนไข
การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการแตงผม พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเมื่อไดประกาศโดยเปดเผยที่สํานักงาน เทศบาลเมืองเชียงราย
แลวเจ็ดวัน
ขอ ๓. ผูรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับจางแตงผม ตองมีเครื่องหมายสําหรับสถานที่ทําดวย
ไม แก ว กระเบื้ อ งเคลื อบ หรือ วั ต ถุ ที่ถ าวรลั ก ษณะเป น รูป ทรงกระบอก กว า งหรื อวั ด เส น ผ า ศู น ย ก ลาง
๑๒ เซนติเ มตร ยาว ๔๐ เซนติ เ มตร ระบายหรือ เคลื อบสี แ ดงสลั บ ขาวเป น เกลีย ว ติ ด ตั้ ง ไว ใ นที่ เ ห็ น
ไดชัดเจนหนาสถานที่รับจางแตงผม
ขอ ๔. สถานที่รับจางแตงผมตองมีเครื่องใชอันจําเปน ดังตอไปนี้
(๑) เกาอี้นั่งหรือนอนที่มั่นคงและสะอาดสําหรับการแตงผม
(๒) ผาคลุมตัวที่สะอาด สําหรับคลุมตัวผูรับการแตงผมกันเปรอะเปอน
(๓) ผาสะอาดสําหรับพันคอสีขาว เพื่อปองกันมิใหผาคลุมตัวสัมผัสตนคอของผูรับ
การแตงผม
(๔) ผาขนหนูสีขาวสะอาดสําหรับเช็ดหนาเช็ดคอและเช็ดศรีษะของผูรับการแตงผม
(๕) กรรไกร หวี แปรง และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการแตงผม
(๖) ให มี อุ ป กรณ ทํ า ความสะอาด และน้ํ า ยาฆ า เชื้ อ โรคอุ ป กรณ ทํ า การตั ด ผม เช น
เอทิลแอลกอฮอล ๗๐%

๖๙

ข อ ๕. ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดดํ า เนิ น กิ จ การอั น อาจเป น อั น ตรายแก สุ ข ภาพที่ ร ะบุ ไ ว ดั ง ต อ ไปนี้
ในสถานที่แตงผม
(๑) ดําเนินกิจการใดๆ ที่มีเสียง กลิ่น ควัน ฝุนละออง
(๒) การทํา ประกอบ ปรุง สะสมหรือจําหนายอาหารหรือน้ําแข็ง
(๓) ดํา เนิ น กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายแกสุ ข ภาพตามมาตรา ๓๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) การเลี้ยงสัตวตางๆ ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือเพื่อการคา เวนแตจะไดจัด
สถานที่ แ ยกเป น สั ด ส ว นชั ด เจน และได รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ า พนั ก งาน
สาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖. ชางแตงผมจะตองแสดงใบรับรองผลการตรวจเอ็กซเรยปอด การตรวจโรคที่แพทย
แผนป จ จุ บั น ออกให ภายในระยะเวลาไม เ กิ น ๑๒ เดื อ น ไว โ ดยเป ด เผย และเห็ น ชั ด เจนได ง า ย
ณ สถานที่ แตงผมที่ตนประจําอยู
ขอ ๗. ชางแตงผมตองแตงกายและรักษาความสะอาดดังตอไปนี้
(๑) ในขณะที่ทําการแตงผมตองแตงกายใหสะอาดและสุภาพเรียบรอย และตองสวม
เสื้อคลุมที่สะอาด
(๒) เมื่อจะทําการแตงผมตองลางมือดวยสบูและน้ําสะอาด เช็ดใหแหงเสียกอน
(๓) ในขณะที่ทําการแตงผม ตองมีผาสะอาดสีขาวปดปากและจมูก
ขอ ๘. ชางแตงผมตองใชเครื่องใชในการแตงผมตามวิธีที่ถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ผาพันคอ และผาขนหนู ดังระบุไวในขอ ๔ (๓) และ(๔) ผืนหนึ่งๆ ใหใชกับผู
มารับการแต งผมเพีย งครั้ งเดี ยว และตองนําไปซักฟอกใหสะอาดเสียกอนจึ งจะ
นํามาใชไดอีก
(๒) ใหทําความสะอาด กรรไกร มีดโกน แปรงทาหนวด และปดผม และแชเครื่องมือ
หรืออุปกรณ ที่เปนโลหะดวยน้ํายาไลโซน ๕ % หรือเช็ดดวยเอทริลอัลกอฮอล
๗๐ % ทุกครั้ง หลังจากใชแตงผมใหแกผูมารับบริการแตงผมคนหนึ่งแลว ตองเช็ด
หรือตากใหแหง เก็บไวในที่สะอาดจึงนํามาใชไดอีก
(๓)ต อ งรั ก ษาแปรงสํ า หรั บ ป ด ผมให ส ะอาดอยู เ สมอ เมื่ อ ใช แ ปรงป ด ผมให กั บ ผู
รับบริการแตงผมคนหนึ่งแลวตองปดเศษผมออกและทําความสะอาดทุกครั้งไป
(๔) เปลี่ยนมีดโกนใหม (ไมเคยใชมากอน) ขณะทําการแตงผม
ขอ ๙. หามมิใหชางแตงผมใชเวชภัณฑหรือเครื่องสําอางตอไปนี้ ในการรับจางแตงผม
(๑) เวชภัณฑหรือเครื่องสําอางที่ตนรูหรือควรรูวาไดปรุงดวยสารหนู สารปรอท หรือ
สารอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

๗๐
(๒) เวชภัณฑหรือเครื่องสําอาง ซึ่งตองหามตามกฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง หรือที่
เจ า พนัก งานสาธารณสุ ขไดแ จ งใหท ราบว า เป น สิ่ ง ไม ส มควรใช ใ นการแต ง ผม
เพราะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูไดรับการแตงผม
ขอ ๑๐. ชางผมตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๒)ไม เ ป น ผู ไ ร ค วามสามารถหรื อ จิ ต ฟ น เฟ อ น ไม ส มประกอบ หรื อ เป น
คนวิกลจริต
(๓) ไมเปนโรคติดตอ เชน วัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอย ไขหัด โรคบิด ไขสุกใส
โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่นารังเกียจ โรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส
โรคเอดส กามโรค หรือ โรคอื่นๆ ที่ทางราชการกําหนด
ขอ ๑๑. หามมิใหแตงผมแกผูที่มีการปรากฏหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตออันนาจะแพร
ไปเพราะการแตงผมตอไปนี้ คือ โรคเรื้อนชนิดผิวหนัง วัณโรคระยะมีอาการไอ ซิฟลิส และโรคคุดทะราด
ระยะมี แ ผลหรื อ มี ด อกตามผิ ว หนั ง ไข ท รพิ ษ ไข สุ ก ใส ไข หั ด หรื อ โรคผิ ว หนั ง ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ราหรื อ
เชื้อจุลินทรีย หรือเชื่อไวรัสที่ปรากฏบนใบหนา หรือศรีษะอันเปนที่นารังเกียจ หรือเปนพาหะของโรค
ดังกลาว
ขอ ๑๒. ผูดําเนินกิจการแตงผมตองรักษาสถานที่ใหสะอาด และมีการเก็บเศษผมไปกําจัด
อยางสม่ําเสมอ
ขอ ๑๓. ผูไดรับอนุญาตดําเนินกิจการรับจางแตงผม จะตองควบคุมดูแลชางแตงผมในราน
ใหปฏิบัติใหถูกตองตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๔. ผูรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับจางแตงผม ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขแหง
ขอบังคับนี้ และปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวยการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. .... รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใด เกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
คําสั่งของ เจาพนักงานทองถิ่น คําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ
ของเทศบาลเมืองเชียงราย
ขอ ๑๕. ใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองเชียงราย มีหนาที่
รักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

วันชัย จงสุทธนามณี
(นายวันชัย จงสุทธนามณี)
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเชียงราย

๗๑

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตารายตอสุขภาพ
เลมที่...................เลขที่........................
สํานักงานเทศบาลเมืองเชียงราย
อนุญาตให...........................................................................................สัญชาติ......................................
อยูบานเลขที่...........................หมูท.ี่ ..................ตรอก / ซอย............................ถนน.........................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต................................จังหวัด...........................โทรศัพท..............................
ขอ ๑. ) ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท........................................................................................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................................................................................................................................
ตั้งอยูบานเลขที่...........................หมูท.ี่ ...............ตรอก / ซอย...........................ถนน...........................ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต................................จังหวัด..................................โทรศัพท..............................................โทรสาร............................................
มีพื้นที่ประกอบการ.........................................................ตารางเมตร ใชเครื่องจักรที่มีกําลังขนาด...........................................................
.แรงมา จํานวนตามลักษณะกิจการ...................................... ตัว/กี่/หอง/ลิตร จํานวนคนงาน..........................................................คน
ทั้งนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต............................................บาท (.......................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...................................เลขที่....................ลงวันที่........................เดือน............................พ.ศ. ...............
ขอ ๒. ผูไดรับใบอนุญาต ตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย
ขอ ๓. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้
๓.๑ ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวยการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. ..... และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น คําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ ตลอดจน
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของเทศบาลเมืองเชียงราย
๓.๒…….................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชจนถึงวันที่....................เดือน...............................พ.ศ...........................
ออกให ณ วันที่....................เดือน...................................พ.ศ.............................
(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)

ตําแหนง......................................................เจาพนักงานทองถิ่น
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ใบเสร็จรับเงิน
ที่หมดอายุ
เลมที่
เลขที่
วัน / เดือน / ป

ลงลายมือชื่อ
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
๒. ผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่กําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย
โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

๗๒
(ใชไดกับการประกอบกิจการทุกประเภท) P ๑
แบบคําขอรับใบอนุญาต
เลขที่

/

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

เรียน เจาพนักงานทองถิ่นเทศบาลเมืองเชียงราย
ขาพเจา …………………………………….…..อายุ……………….. ป สัญชาติ ….……………...
อยูบานเลขที่ ………………. หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย ………………………… ถนน ………………………..…..
ตําบล/แขวง ………………อําเภอ/เขต………..……..…จังหวัด…………..……โทรศัพท ..........................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………..
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท …………………………………………………...
มีคนงาน ………………..... คน ใชเครื่องจักรขนาด ……………….แรงมา จํานวนกิจการ
ที่ประกอบการ...........................ตัว/กี่/หอง/ลิตร
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหนาย (เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด )………………………...
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะสุข จําหนายสินคาประเภท ……………...........
....................................................................................................................................................
ณ บริเวณ ………………………………….โดยวิธีการ ………………………….…..….……
( ) กิจการกรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิง่ ปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
( ) เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่ ……………………………………………….
( ) เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่ .…………………..…………….
( ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่....……………………..…….………………….
( ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ...………..………….………………..
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ……………………………………พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐาน
และเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑ …………………………………………………………………………………
๓.๒…………………………………………………………………………………
๔)..………………………………………………………………………………………
๕) ..………………………………………………………………………………………
( พลิก )
หมายเหตุ เจาพนักงานทองถิน่ จะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ

๗๓
(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) P ๒
แผนผังแสดงทีต่ ั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………….…………. ผูขอรับใบอนุญาต
( ………………………..………. )
ความเห็นเจาหนาที่สุขาภิบาล
( ) ควรอนุญาต
( ) ไมควรอนุญาต
( ) อื่นๆ ....................................................
( ลงชื่อ ).........................................................เจาหนาที่สุขาภิบาล
ความเห็นหัวหนางานสุขาภิบาล
( ) ควรอนุญาต
( ) ไมควรอนุญาต
( ) อื่นๆ ....................................................
( ลงชื่อ ).........................................................หัวหนางานสุขาภิบาล
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข จากการตรวจสอบสถานประกอบการ มีความเห็นวา
( ) ควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
………………………………………….…………………………………………………………………………...…
…………………..…………………………………………………………………………………………………......
( ) ไมควรอนุญาต เพราะ ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) ……………………………………เจาพนักงานสาธารณสุข
( …………………………….…… )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันที่………../……………….……/……..…..
ความเห็นของปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล
( ) ควรอนุญาต
( ) ไมควรอนุญาต
( ) อื่นๆ ...............................................
( ลงชื่อ )............................................................. ปลัด/รองปลัดเทศบาล
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) ……………………………..…………. เจาพนักงานทองถิ่น
( ………………………..…………….. )
ตําแหนง ………………………………….……………..
วันที่………../……………….……/……..…..

๗๔
(อนุโลมใชกับการประกอบกิจการทุกประเภท) P ๑
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
เลขที่

/

สํานักงานเทศบาลเมืองเชียงราย
วันที่...............เดือน.......................พ.ศ...................

เรียน เจาพนักงานทองถิ่นเทศบาลเมืองเชียงราย
ขาพเจา..................................................................อายุ....................ป สัญชาติ...................................
อยูบานเลขที่................................หมูที่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด............................โทรศัพท....................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ(ประเภท)...................................................................
………………………….................ตามใบอนุญาตเลมที่..........................เลขที่.................../......................ออกใหเมื่อ
วันที่....................เดือน..............................พ.ศ............. ตอเจาพนักงานทองถิน่ .............................................................
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว ดังนี้ คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑..................................................................................................................................
๓.๒..................................................................................................................................
๔) ...........................................................................................................................................
๕) ……………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................................ผูขอตอใบอนุญาต
(....................................................................)
ความเห็นเจาหนาที่สุขาภิบาล
( ) ควรอนุญาต
ความเห็นหัวหนางานสุขาภิบาล
( ) ควรอนุญาต

( ) ไมควรอนุญาต
( ) อื่นๆ ....................................................
( ลงชื่อ ).........................................................เจาหนาที่สุขาภิบาล

( ) ไมควรอนุญาต
( ) อื่นๆ ....................................................
( ลงชื่อ ).........................................................หัวหนางานสุขาภิบาล
( พลิก )
หมายเหตุ เจาพนักงานทองถิน่ จะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ

๗๕
P๒
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข จากการตรวจสอบสถานประกอบการ มีความเห็นวา
( ) เห็นควรตอใบอนุญาตได
( ) ไมควรอนุญาต เพราะ ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) ………………………………….… เจาพนักงานสาธารณสุข
( …………………..………………)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันที่………../…………………/……….…..
ความเห็นของปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล
( ) ควรอนุญาต
( ) ไมควรอนุญาต
( ) อื่นๆ ....................................................
( ลงชื่อ )..................................................ปลัด/รองปลัดเทศบาล
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) ……………………………..…………. เจาพนักงานทองถิ่น
( ………………………..…………….. )
ตําแหนง …………………………….……………..
วันที่………../…………….……/……..…..

๗๖

ใบอนุญาตใหใชสถานที่ดําเนินกิจการรับจางแตงผม
เลมที่...................เลขที่........................
สํานักงานเทศบาลเมืองเชียงราย
อนุญาตให.....................................................................................สัญชาติ........................................
อยูบานเลขที่............................หมูที่..................ตรอก / ซอย..............................ถนน....................................................
ตําบล/แขวง...................... อําเภอ/เขต..................................จังหวัด...............................โทรศัพท.................................
ดําเนินกิจการรับจางแตงผม กิจการที่ใหบริการประเภท...................................................................
สถานที่ชื่อ................................................................................ จํานวนชาง....................คน จํานวนเกาอี้...................ตัว
หรือเครือ่ งตัดผมจํานวน......................................เครื่อง สถานที่ ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ ซึ่งตั้งอยู ณ
เลขที่..............................หมูที่.......................ตรอก / ซอย...........................................ถนน............................................
ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................โทรศัพท..............................
โทรสาร.....................................ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ และเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
เมืองเชียงราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. .... ทั้งนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต
..........................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่.................. เลขที่............. ลงวันที่.............เดือน...................... พ.ศ..........
ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังตอไปนี้
๑) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวยการควบคุมกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ....และขอบังคับเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ ประเภทการแตงผม พ.ศ. .... รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น คําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ และ
ประกาศของเทศบาลเมืองเชียงราย
๒)……..............................................................................................................................................
ใหไว ณ วันที่.................เดือน...................................พ.ศ.............................
สิ้นอายุ วันที่.................เดือน...................................พ.ศ.............................
(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
ตําแหนง..................................................เจาพนักงานทองถิ่น

๗๗

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับ
ที่

ประเภทกิจการ

คาธรรมเนียม

ก. ไมเกิน ๕๐ ตัว
ตัวละ
ข. เกิน ๕๐ ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยงสุกร
ก. ไมเกิน ๑๐๐ ตัว
ตัวละ
ข. เกิน ๑๐๐ ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. ไมเกิน ๑๐๐ ตัว
ตัวละ
ข. เกิน ๑๐๐ ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยง หาน เปด ไก
ตัวละ
การเลี้ยงสุนัขเพื่อการคา
การเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการคา
การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน
การเลี้ยงแมลงตางๆ
การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
ตัวละ
การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น
ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
การฆาสัตวยกเวนในสถานทีจ่ ําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและ
การฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. การฆาหาน เปด ไก ไมเกิน ๒๐ ตัว
ข. การฆาหาน เปด ไก เกิน ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ค. การฆาหาน เปด ไก เกิน ๕๐ ตัว ขึ้นไป

๒๐๐
๑๐,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
๑.

๒.

๓.

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๑๑.

การเลี้ยงมา โค กระบือ

๑๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๑๐,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๗๘
ลําดับ
ที่
๑๒

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ประเภทกิจการ
การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก
ก. การฟอกหนังสัตว
ข. การสะสมหนังสัตว
การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด
การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอนื่ ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว
หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร

๑๗.

การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่น
ใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
ค. การสะสมอาหารสัตว

๑๘.

การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวอาหาร เครื่องดื่ม น้าํ ดื่ม

๑๙.

การผลิตเนย เนยเทียม

๒๐.

การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้าํ พริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ้ว
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวนผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อครัวเรือน

๒๑.

๒๒. การตากเนื้อสัตว การผลิตเนือ้ เค็ม การเคี่ยวมันกุง
๒๓.

คาธรรมเนียม

การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอนื่ ใด ในการผลิตอาหารจากสัตว พืช
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๗๙
ลําดับ
ประเภทกิจการ
ที่
๒๔. การเคี่ยวน้ํามันหมู การทําแคบหมู ผลิตกุนเชียง ไสกรอก แหนม หมูตั้ง หมูยอ
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต
๒๕. การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุน เสน เกี้ยมอี๋
๒๖.

การผลิตแบะแซ

คาธรรมเนียม
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒๗. การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด

๒๘.

ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๕,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๑๐,๐๐๐

การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๑,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๓๑.

การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุ
กระปอง ขวดหรือภาชนะอืน่ ใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล

๓๒.

การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว

๑๐,๐๐๐

๓๓.

การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู

๑๐,๐๐๐

๓๔.

การคั่วกาแฟ

๒๙.
๓๐.

๓๕.

๑๐,๐๐๐

ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๕,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๑๐,๐๐๐

การผลิตลูกชิ้น
ก. ไมใชเครื่องจักร

๑,๐๐๐

ข. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา

๒,๐๐๐

ค. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา ขึ้นไป

๓,๐๐๐

๘๐
ลําดับ
ที่
๓๖. การผลิตผงชูรส
๓๗.

ประเภทกิจการ

คาธรรมเนียม
๑๐,๐๐๐

การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
ก. เครื่องจักร มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา

๒,๐๐๐

ข. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา

๓,๕๐๐

ค. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ขึ้นไป

๔,๕๐๐
๒,๐๐๐

๓๙.

การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ

๔๐.

การผลิตไอศกรีม ยกเวนผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓๘.

๒,๐๐๐

ก. เพื่อขายปลีกในสถานที่

๗๐๐

ข. เพื่อขายสงหรือนําไปขายนอกสถานที่

๑,๕๐๐

๔๑.

การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน

๑,๕๐๐

๔๒.

การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร

๑,๕๐๐

๔๓.

การผลิตน้ําแข็ง

๔๔.

ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา

๑,๐๐๐

ข. ใชเครื่องจักรเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา

๒,๕๐๐

ค. ใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา

๔,๐๐๐

ง. ใชเครื่องจักรเกิน ๑๐๐ แรงมา ขึ้นไป

๘,๐๐๐

การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรทีม่ ีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป

๓,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
๔๕.

การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร

๓,๐๐๐

๔๖.

การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น เครื่องสําอางตางๆ

๑๐,๐๐๐

ก. การผลิต การบรรจุ เพื่อสงเสริมอาชีพ

๕๐๐

๘๑
ลําดับ
ประเภทกิจการ
ที่
๔๗. การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
๔๘.

การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป

๔๙.

การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ

คาธรรมเนียม
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๑,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๔,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๕๐.

๕๑.

การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๕,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๑๐,๐๐๐

การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

๑๐,๐๐๐

๕๒. การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่นๆ ในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร
๕๓. การสีขาวดวยเครื่องจักร

๕๔.

๕๕.

๑๐,๐๐๐

ก. โดยใชเครื่องจักร รวมกันไมเกิน ๑๕ แรงมา

๒,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักรรวมกันเกิน ๑๕ แรงมา แตไมเกิน ๔๐ แรงมา

๓,๐๐๐

ค. โดยใชเครื่องจักรรวมกันเกิน ๔๐ แรงมา ขึ้นไป

๕,๐๐๐

การผลิตยาสูบ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๕,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๑๐,๐๐๐

การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๑,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๓,๐๐๐

๘๒
ลําดับ
ที่
๕๖. การผลิต การสะสมปุย

๕๗.
๕๘.

ประเภทกิจการ

คาธรรมเนียม

ก. การผลิต

๕,๐๐๐

ข. การสะสมปุย

๑,๐๐๐

การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุที่คลายคลึงดวยเครื่องจักรหรือใยจากพืช เชน ปอ
กระเจา ฝาย
การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง

๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
๕๙.

การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๗๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร
(๑) เครื่องจักรกําลังรวมกันไมเกิน ๑ แรงมา

๑,๐๐๐

(๒) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา

๒,๐๐๐

(๓) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ขึ้นไป

๕,๐๐๐

๖๐.

การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด

๑๐,๐๐๐

๖๑.

การกลึง การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ดวยเครื่องจักร
หรือกาซหรือไฟฟา
ก. การตี การตัด

๗๐๐

ข. การเชื่อม การประสาน การรีด การอัดโลหะ

๑,๒๐๐

ค. การกลึง
(๑) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๐ แรงมา

๑,๒๐๐

(๒) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา

๑,๔๐๐

(๓) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐ แรงมา

๑,๗๐๐

(๔) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๓๐ แรงมา ขึ้นไป

๒,๕๐๐

๘๓
ลําดับ
ประเภทกิจการ
ที่
๖๒. การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรือโลหะอื่นใด
๖๓.

๖๔.

คาธรรมเนียม
๓,๐๐๐

การขัด การลางโลหะดวยเครือ่ งจักร สารเคมี หรือวิธีอื่น
ก. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑ แรงมา

๒,๐๐๐

ข. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา

๓,๐๐๐

ค. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ขึ้นไป

๔,๐๐๐

การทําเหมืองแร การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร

๑๐,๐๐๐

กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล
๖๕.

การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
ก. การตอ การประกอบ

๕,๐๐๐

ข. การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม

๖๖.

๖๗.

๖๘.

(๑) มีพนื้ ทีป่ ระกอบกิจการคาไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๑,๕๐๐

(๒) มีเนื้อที่ประกอบกิจการคาเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

๒,๕๐๐

การตั้งศูนยถว งลอ เช็คชวงลาง การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ก. สถานที่ประกอบการมีพนื้ ที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๑,๕๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีพนื้ ที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๒,๕๐๐

ค. สถานที่ประกอบการซอมรถจักรยานยนต

๑,๐๐๐

การประกอบธุรกิจเกีย่ วกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
ก. สถานที่ประกอบการมีพนื้ ที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๑,๕๐๐

ข. สถานที่ประกอบการมีพนื้ ที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

๒,๕๐๐

การลาง การอัดฉีดยานยนต

๘๐๐

๘๔
ลําดับ
ที่
๖๙. การผลิต แบตเตอรี่

๗๐.

๗๑.

ประเภทกิจการ

คาธรรมเนียม
๕,๐๐๐

การซอม การอัด หรือชารต แบตเตอรี่ ไดนาโม

๘๐๐

การซอมหมอน้ํารถยนต

๘๐๐

การปะ การเชือ่ มยาง
ก. รถจักรยาน

๑๕๐

ข. รถจักรยานยนต

๔๐๐

ค. รถยนต

๖๐๐

การผลิต การซอม การอัดผาเบรค ผาครัช

๖๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับไม
๗๒. การผลิตไมขีดไฟ
๗๓.

๗๔.

๗๕.

๑๐,๐๐๐

การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม
ดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑ แรงมา

๑,๐๐๐

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา

๑,๕๐๐

ค. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ขึ้นไป

๒,๐๐๐

การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทา
การเคลือบเงา สี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
ก. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑ แรงมา

๑,๐๐๐

ข. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา

๑,๕๐๐

ค. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ขึ้นไป

๒,๐๐๐

การอบไม

๓,๐๐๐

๘๕
ลําดับ
ที่
๗๖. การผลิตธูป

๗๗.

ประเภทกิจการ

คาธรรมเนียม

ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๑,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๓,๐๐๐

การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
ก. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา

๙๐๐

ข. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา

๑,๒๐๐

ค. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ขึ้นไป

๒,๐๐๐

๗๘.

การผลิตกระดาษ หรือเยื่อกระดาษทุกชนิด กระดาษสา กระดาษชําระ

๕,๐๐๐

๗๙.

การเผาถาน หรือการสะสมถาน
ก. ไมเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม

๑,๐๐๐

ข. เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป

๑,๕๐๐

การประกอบกิจการบริการ
๘๐.

๘๑.
๘๒.

การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด หรือทุกอยางรวมกัน เวนแตการใหบริการ
ดังกลาวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
- นวดแผนโบราณ

๓,๐๐๐

การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้าํ อบสมุนไพร เวนแตเปนการให
บริการ ดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน รวมทั้งใหเชาพัก
แรมคางคืน โดยคิดเปนรายวัน พักแบบรีสอรท บังกะโล และอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.
โรงแรมฯ
ก. มีหองพักไมเกิน ๓๐ หอง

๕๐๐

๑,๕๐๐

ข. มีหองพักเกิน ๓๐ หอง แตไมเกิน ๖๐ หอง

๒,๕๐๐

ค. มีหองพักเกิน ๖๐ หอง แตไมเกิน ๑๐๐ หอง

๔,๐๐๐

ง. มีหองพักเกิน ๑๐๐ หอง ขึ้นไป

๕,๐๐๐

๕๐๐

๘๖
ลําดับ
ประเภทกิจการ
ที่
๘๓. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา เกสทเฮาส
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. มีหองพักไมเกิน ๑๐ หอง

คาธรรมเนียม

๓๐๐

ข. มีหองพักเกิน ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง

๕๐๐

ค. มีหองพักเกิน ๒๐ หอง ขึน้ ไป

๘๐๐

๘๔.

การประกอบกิจการโรงมหรสพ

๓,๐๐๐

๘๕.

การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค

๓,๐๐๐

๘๖.

การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆในทํานองเดียวกัน

๑,๕๐๐

๘๗.

การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่นๆ
ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม การแตงเล็บ แตงหนา นวด หรืออบหนา
หรือผิว
ก. สถานที่เสริมสวยหรือแตงผม
เกาอี้ละ

๓,๐๐๐

ข. การแตงเล็บ

๑๕๐

ค. การแตงหนา นวดหนา หรืออบหนาหรือผิว

๒๐๐

๘๘.

ง. ผูรับจางแตงผม
๘๙.

๙๐.
๙๑.

คนละ

๑๐๐

๑๐๐

การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารที่มวี ตั ถุประสงค การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแต
การใหบริการดังกลาว ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม อินเตอรเน็ต

๒,๐๐๐

การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๘๗
ลําดับ
ประเภทกิจการ
ที่
๙๒. การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ

๙๓.

คาธรรมเนียม

ก. ประกอบกิจการสนามกอลฟ

๕,๐๐๐

ข. ประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ

๑,๐๐๐

การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่นๆ

๓๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๙๔.

การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก
ตั้งแต ๕ กี่ ขึน้ ไป
ก. กี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ แตไมเกิน ๑๐ กี่

๖๐๐

ข. กี่กระตุกตั้งแต ๑๐ กี่ ขึ้นไป

๙๐๐

ค. โดยใชเครื่องจักร

๒,๕๐๐

๙๕.

การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน

๓,๐๐๐

๙๖.

การปนฝายหรือนุน

๒,๕๐๐

๙๗.

การทอเสื่อ กระสอบ พรม แห อวน หรือสิ่งทออื่นๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร

๙๘.

๙๙.

๖๐๐
๒,๕๐๐

การเย็บผาดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ เครื่อง

๕๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่อง ขึ้นไป

๑,๕๐๐

การพิมพผา การพิมพสีหรือลวดลายบนผาหรือสิ่งทออื่นๆ เชน เสื่อ พรม
กระสอบ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร

๖๐๐
๓,๕๐๐

๘๘
ลําดับ
ประเภทกิจการ
ที่
๑๐๐. การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาโดยใชเครื่องจักร

คาธรรมเนียม

ก. ความจุของเครื่องซักผาไมเกิน ๑๐ กิโลกรัม

๕๐๐

ข. ความจุของเครื่องซักผาเกิน ๑๐-๓๐ กิโลกรัม

๑,๐๐๐

ค. ความจุของเครื่องซักผาเกิน ๓๐ กิโลกรัม ขึ้นไป

๒,๐๐๐

๑๐๑. การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ

๓,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๐๒. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑประเภทดินเผาทุกชนิด
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
๑๐๓. การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร

๓๐๐
๒,๕๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐๔. การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต ปูนปาสเตอร หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๑,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักร

๒,๐๐๐

๑๐๕. การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย ดิน ลูกรัง กรวด หรือวัตถุที่คลายคลึง

๓,๐๐๐

รวมทั้งสถานที่ทําการผสมคอนกรีตที่พรอมเทลงแบบ
๑๐๖. การเจียระไน เพชร พลอย หิน กระจก มรกต หยก หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑,๐๐๐

๑๐๗. การเลื่อย การตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ

๒,๐๐๐

๑๐๘. การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือทําการเผาหินปูน

๓,๕๐๐

๑๐๙. การผลิตผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรค
ผาครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา สายพาน หินเจียรไน
ปะเก็น เปนตน
๑๑๐. การผลิตกระจก ทําชนิดตางๆ หรือผลิตภัณฑแกว การประดิษฐกระจกทุกชนิด

๑๐,๐๐๐

๑๑๑. การผลิตกระดาษทราย

๕,๐๐๐

๑,๐๐๐

๘๙
ลําดับ
ประเภทกิจการ
ที่
๑๑๒. การผลิตใยแกว(Fiber glass) หรือผลิตภัณฑจากใยแกว เชน หลังคารถยนต
๑๑๓.
๑๑๔.

๑๑๕.

๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.

กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือ
สารตัวทําละลายทุกชนิด
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ รวมถึงออกซิเจนเหลว
ไนโตรเจนเหลว หรือกาซในสถานะของเหลวอื่น
ก. การผลิต
ข. การสะสม ไมเกิน ๖๐๐ ลิตร
ค. สะสมเกิน ๖๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
ง. สะสมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป
การผลิต การกลั่น การเก็บ การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลี่ยมตางๆ เชน ยาง แอสฟลท น้ํามันเตา เปนตน
ก. ไมเกิน ๒๐๐ ลิตร
ข. เกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐๐ ลิตร
ค. เกิน ๖๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
ง. เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป
การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
การพนสี สถานที่ที่ทําการประดิษฐสิ่งของ
การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุคลายคลึง
การโม การบดชัน
การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี เชน น้ํามันสน ทินเนอร เปนตน
การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนต
การเคลือบ การชุบ วัตถุตางๆ ทั้งที่เปนโลหะ และอโลหะดวยพลาสติก
เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง เชน ชั้นวางภาชนะ สายไฟฟา เปนตน
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ทุกชนิด
การผลิตน้ําแข็งหรือคารบอนไดออกไซด ในสภาวะที่เปนของแข็ง
การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง พลุ หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง เชน ดินประสิว กํามะถัน

คาธรรมเนียม
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๘,๐๐๐

๕๐๐
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๙๐
ลําดับ
ประเภทกิจการ
ที่
๑๒๗. การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา เชน แลกเกอร ยูริเทน วานิช เปนตน
๑๒๘. การผลิต การบรรจุ สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรคทุกชนิด เชน ยากันยุง
สารเคมี
- การสะสม การขนสง สารดังกลาวขางตน
๑๒๙. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาวทุกชนิด เชน กาวยาง กาวแปง กาวหนังสัตว
กาววิทยาศาสตร เปนตน
กิจการอื่นๆ
๑๓๐. การพิมพหนังสือ สิ่งพิมพอื่นๆ โดยใชเครือ่ งจักร เชน หนังสือพิมพ
แผนพับโฆษณา โปสเตอร รวมถึงการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ก. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา

คาธรรมเนียม
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑,๐๐๐

ข. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา

๑,๕๐๐

ค. เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ขึ้นไป

๒,๕๐๐

๑๓๑. การผลิต การซอมแซมเครื่องอีเลคโทรนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณไฟฟา
อุปกรณอีเลคโทรนิกส
๑๓๒. การผลิตเทียน เทียนไข ขี้ผึ้ง ไขสัตว แวกซแข็ง หรือวัตถุที่คลายคลึง

๒,๕๐๐

๑๓๓. การพิมพแบบ พิมพเขียว

๑,๕๐๐

- การถายเอกสารดวยเครื่องถายเอกสาร
๑๓๔. การสะสมวัตถุหรือสิ่งเกาของที่ชํารุด ที่ใชแลว หรือเหลือใช

๑,๐๐๐

๕๐๐
๗,๐๐๐

๑๓๕. การประกอบกิจการโกดังเก็บสินคา
ก. พื้นที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐

ข. พื้นที่ระหวาง ๑๐๐-๕๐๐ ตารางเมตร

๒,๐๐๐

ค. พื้นที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร

๓,๐๐๐

๑๓๖. การลางขวด หรือภาชนะหรือบรรจุภัณฑทใี่ ชแลว เพื่อนําไปใชใหม
๑๓๗. การกอสราง สรางตึก อาคาร สะพาน หรือสิง่ ปลูกสรางอื่นๆ รวมทั้งการ
ตอเติมอาคารดวย

๑,๐๐๐
-

