
 
เทศบัญญัติตําบลสองช้ัน 

เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
พ.ศ. 2552 

------------------------------------------ 
  โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ันวาดวยเรื่อง  การควบคุมกิจการ 
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2552 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496   แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี  12)  พ.ศ.2546  มาตรา  32  มาตรา  54  มาตรา  63  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535     
และมาตรา  16  (19)  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก                          
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  เทศบาลตําบลสองช้ันจึงตราเทศบัญญัตขิึ้นไว  โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลและโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย  ดังตอไปนี ้

 ขอ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  "เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน  เรื่อง  การควบคุมกิจการ       
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2552" 

 ขอ  2  เทศบัญญัตินี ้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน   นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ี  
ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลสองช้ัน  แลวเจ็ดวัน 

 ขอ 3   ในเทศบัญญัตินี ้
 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  31  แหงพระราชบัญญัติ                     
การสาธารณสุข  พ.ศ.2535 

 “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

 “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

 “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ  
สถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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 “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ               
ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน   
 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานท่ีซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ          

ตามเทศบัญญัตินี้ 
  “พนักงานเจาหนาที”่  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหปฏิบัติ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  และเทศบัญญัตินี ้

 ขอ  4  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขต               
เทศบาลตําบลสองช้ัน 

 (4.1)  กิจการที่เกีย่วของกับการเลี้ยงสัตว  มี  3  กิจการ 
4.1.1)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 
4.1.2)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
4.1.3) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวนานาชนิดในท่ีสาธารณะหรือ 

เอกชนหรือธุรกิจอ่ืนไดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจกรรมนั้น  
ทังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(4.2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  มี  9  กิจการ 
4.2.1)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย           

ในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
4.2.2)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
4.2.3)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
4.2.4)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
4.2.5)  การตม  ตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
4.2.6)  การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
4.2.7)  การผลิต  การโม  ปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอ่ืนใด  ตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 
4.2.8)  การสะสม  หรือการลางครั่ง 
4.2.9) การสะสมหนังสัตว  ชนิดแผนท่ีฟอกแลว 

(4.3) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  มี  23  กิจการ 
4.3.1)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
4.3.2)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูด ู ไตปลา

เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดิง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวน  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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4.3.3)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

4.3.4) การตากเนื้อ  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการบริโภค
ในครัวเรือน 

4.3.5) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

4.3.6) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

4.3.7) การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี่ยมอ๋ี 
4.3.8) การผลิตแบะแซ 
4.3.9) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
4.3.10) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  
4.3.11) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
4.3.12) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
4.3.13) การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู

  4.3.14) การคั่วกาแฟ 
4.3.15) การผลิตลูกช้ินดวยเครื่องจักร 
4.3.16) การผลิตผงชูรส 
4.3.17) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
4.3.18) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
4.3.19) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
4.3.20) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
4.3.21) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและ

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
4.3.22) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  5  แรงมาขึ้นไป 
4.2.23)  การทํานมขน 

 (4.4)  กิจการเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ         
ชําระลาง  มี  5  กิจการ 
  4.4..1) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
  4.4.2) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตางๆ  
  4.4.3) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
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  4.4.4) การผลิตหรือประดิษฐผาเย็นและส่ิงท่ีคลายคลึงกันท่ีไมบรรจุหรือบรรจุ
ในกลองหรือซอง 
  4.4.5) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  
 (4.5)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  มี  11  กิจการ 
  4.5.1) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
  4.5.2) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
  4.5.3) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร 
  4.5.4) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
  4.5.5) การมวนและทํายาสูบ 
  4.5.6) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขางดวยเครื่องจักร 
  4.5.7) การผลิต  การสะสมปุย 
  4.5.8) การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
  4.5.9) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 
  4.5.10)  การผลิตกระดาษ 
  4.5.11)  การผลิตกระดาษทราย 
 (4.6)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  มี  9  กิจการ 
  4.6.1) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
  4.6.2) การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน
ขอ  4.6.1 
  4.6.3) การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด     
การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการในขอ  4.6.1 
  4.6.4) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการในขอ  4.6.1 
  4.6.5) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวน
กิจการในขอ  4.6.1 
  4.6.6) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 
  4.6.7) การอัด  เจาะ  รีด  โลหะดวยเครือ่งจักร 
  4.6.8) การตัดโลหะโดยใชไฟฟา  แกสหรือเครื่องจักร 
  4.6.9) การหลอม  หลอ  ดี  กลึง  ถลุงแร แกว 
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 (4.7)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  มี  5  กิจการ 
  4.7.1) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร        
กันสนิมยานยนต 
  4.7.2) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
  4.7.3) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี ่
  4.7.4) การปะ การเช่ือมยาง 
  4.7.5) การอัดผาเบรก  ผาครัช 
 (4.8)  กิจการที่เกี่ยวกับไม  มี  10  กิจการ 
  4.8.1) การผลิตไมขีดไฟ 
  4.8.2) การเล่ือย  การซอย  การขดั  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
  4.8.3) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การ   
ทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
  4.8.4) การอบไม 
  4.8.5) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
  4.8.6) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
  4.8.7) การผลิตกระดาษตาง ๆ 
  4.8.8) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 
  4.8.9) การทํายากันยุงชนิดมีควัน 
  4.8.10) การเล่ือย  การซอยไม 
 (4.9)  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  มี  11  กิจการ 
  4.9.1) การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 
  4.9.2) การรับจางแตงเล็บ  การแคะหู  การลางตา   
  4.9.3) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
  4.9.4) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  4.9.5) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ  
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
  4.9.6) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
  4.9.7) การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
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  4.9.8) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
บัญชาตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  4.9.9) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหาร ท่ีมีวัตถุประสงค การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการดังกลาวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
  4.9.10) การประกอบกิจการ  สนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
  4.9.11) การแตงผม 
 (4.10)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ  มี  7  กิจการ 
  4.10.1) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย
กี่กระตุก  ตั้งแต  5  กี่ขึ้นไป 
  4.10.2) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
  4.10.3) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
  4.10.4) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  5  เครื่องขึ้นไป 
  4.10.5) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออ่ืน ๆ 
  4.10.6) การซักรีด  อัดกลีบ  กัดสีผา  โดยใชเครื่องจักร 
  4.10.7) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออ่ืน ๆ 
 (4.11)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนทหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน  มี  8  กิจการ 
  4.11.1) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 
  4.11.2) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 
  4.11.3) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน   
  4.11.4) การสะสม  การผสมซีเมนท  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
  4.11.5) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
  4.11.6) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 
  4.11.7) การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร 
  4.11.8) การผลิตกระจกหรือผลิตแกว 
 (4.12)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  มี  18  กิจการ 
  4.12.1) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมยาฆาแมลง 
  4.12.2) การผลิต   การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
  4.12.3) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
  4.12.4) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
  4.12.5) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  4.7.1 
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  4.12.6) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลลอยด  
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน  
  4.12.7) การโม  การบดชัน 
  4.12.8) การผลิต  บรรจุ  ยารักษาโรค  ยารักษาสัตว 
  4.12.9)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 
  4.12.10) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรอื
วัตถุท่ีคลายคลึง 
  4.12.11)  การผลิต  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือ
วัตถุท่ีคลายคลึง 
  4.12.12)  การผลิตสี  และน้ํามันผสมสี 
  4.12.13)  การผลิตน้ํากรด 
  4.12.14)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
  4.12.15)  การผลิตแชลแล็ค  หรือสารเคลือบเงา 
  4.12.16)  การทําหลอดกาแฟ 
  4.12.17)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมอาหาร 
  4.12.18) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (4.13)  กิจการอื่น ๆ  มี  7  กิจการ 
  4.13.1)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
  4.13.2)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเลคทรอนิกส  เครื่องไฟฟา                        
อุปกรณอิเลคทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 
  4.13.3)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  4.13.4)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือถายเอกสาร 
  4.13.5)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
  4.13.6)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีไมใชส่ิงทอ 
  4.13.7)  รถนวดขาว,รถเกี่ยวขาว 
  ขอ  5  เม่ือพนกําหนดเวลาเกาสิบวัน  นับตั้งแตวันใชเทศบัญญัตินี้แลว  หามมิใหบุคคลผูใด
ประกอบการคาซ่ึงกําหนดใหควบคุมดังระบุในขอ  4  ในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน  เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงาน 

 ขอ  6  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการคาซ่ึงใหควบคุม  ตองยื่นเรื่องราวตามแบบท่ีกําหนด
ไวตอเจาพนักงานทองถ่ิน  และตองปฏิบัติและจัดสถานท่ีสําหรับประกอบการคานั้นใหเปนไปตามเง่ือนไข
อันเกี่ยวแกสุขลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง  ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินไดกําหนดไวตามควรแกกรณี            
ดังตอไปนี ้
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(1) สถานท่ีนั้นตองตั้งในทําเลซ่ึงจะทํารางระบายน้ําโสโครกไปใหพนจากท่ีนั้น 
โดยสะดวก 

(2) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอ  ซ่ึงรับน้ําโสโครก 
ดวยวัตถุถาวรมีลักษณะเรียบรอย  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลสะดวก 

(3) การระบายน้ําและรางน้ําตองไมมีลักษณะเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ํา     
 ในทางสาธารณะหรือแกผูอาศัยใกลเคียง 

(4) เม่ือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานท่ีใดจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร    
เพ่ือปองกันไมใหน้ําซึม  รั่วไหล  หรือขงัอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  
เครื่องปองกันควัน  มูลเถากล่ินไอ  หรือส่ิงอ่ืนใด  ซ่ึงอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูในท่ีใกลเคียง  ตองปฏิบัต ิ 
ใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(5) ตองใหมีแสงสวางและทางระบายลมเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิให             
เปนท่ีอาศัยของหน ู

(6) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคานั้น 
(7) ตองมีท่ีรองรับขยะมูล ฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะ 
(8) ตองมีสวมอันไดสุขลักษณะใหพอกับจํานวนท่ีทําการอยูในสถานท่ีนั้น 

และตองอยูในท่ีซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(9) สถานท่ีเล้ียงสัตว  ตองมีท่ีขังและท่ีปลอยสัตว 
(10)  สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคา           

ตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(11)  ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

  
 ขอ  7  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจผอนผันผูขอรับอนุญาต  งดเวนการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 6   เพียงเทาท่ีเห็นควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกการคา 
ซ่ึงใหควบคุมนั้นก็ได 

 ขอ  8  เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาเห็นวา  ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน
ตามความในขอ  6  หรือขอ  7  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพของประชาชน     
ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบท่ีกําหนดไวภายในสิบหาวัน 

 ขอ  9  ผูไดรับอนุญาตใหประกอบการคาซ่ึงใหควบคุม  จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเกี่ยว
ดวยสุขลักษณะดังตอไปนี ้

  (1)  ตองรักษาสถานท่ีตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ  6  หรือ  7  ใหอยูในสภาพอันดี
อยูเสมอและตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานท่ีประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน  และตองรักษาพ้ืนและ
รางระบายน้ําใหมีลักษณะอันดีอยูเสมอ 



 9 

  (2)  ตองประกอบการคาภายในเขตสถานท่ีและตามกําหนดวัน  เวลา  ท่ีได          
รับอนุญาต 

  (3)  ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  ในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาด       
อยูเสมอ  ถาเศษวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหาร  ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงวันและ
สัตวอ่ืนๆ 

  (4)  ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลง  หรือสัตวนําโรคอ่ืนๆ และตอง
เก็บส่ิงของท่ีเปนอาหารใหมิดชิด 

  (5)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไขหรือเพ่ิมเติมสถานท่ี  ตองไดรับอนุญาตจาก           
เจาพนักงานทองถ่ิน 

  (6)  ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน 

  (7)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถ่ิน  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูไดรับ
มอบหมายเขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควร  
เม่ือไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว   
  ขอ  10  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน  เรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบ
การคาตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับการคาประเภทเดียวและสําหรับ        
สถานท่ีแหงเดียว  ถาประกอบการคา  ซ่ึงใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานท่ีเดียวกัน  ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในประเภทท่ีมีอัตราสูงเต็มอัตราประเภทเดียว  ประเภทอ่ืนใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 
  ขอ  11  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตาม แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12 )  พ.ศ.2546 
  ขอ 12  บรรดาใบอนุญาตการคาซ่ึงเปนท่ีรังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพท่ีไดออก
กอนวันใชเทศบัญญัติใหคงใชไดตอไปจนส้ินใบอนุญาตนั้น  ๆ
  ขอ 13  ใหนายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้ และ
ใหมีอํานายออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี   16     เดือน  กรกฎาคม     พ.ศ.  2552 
 

             ลงช่ือ       ชยพล  วงษทอง 
         (นายชยพล  วงษทอง) 
                นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 
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- 9 -อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ทายขอบัญญัติเทศบาลตําบลสองชั้น  เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการคาเปนอันตรายตอสุขภาพ 

คาธรรมเนียม ลําดับท่ี ประเภทการคา 
บาท สต. 

หมายเหตุ 

1. การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
ก.  การเลี้ยงมา  ต้ังแต  5-20  ตัว 
ข.  การเลี้ยงมา  ต้ังแต  20  ตัวข้ึนไป 
ค.  การเลี้ยงโค  กระบือ  ต้ังแต  20-40  ตัว 
ง.  การเลี้ยงโค  กระบือ  ต้ังแต  40  ตัวข้ึนไป 

 
500 

1,000 
200 
500 

 
- 
- 
- 
- 

 

2. การเลี้ยงสุกร 
ก.  การเลี้ยงสุกร  ต้ังแต  20-100  ตัว 
ข.  การเลี้ยงสุกร  ต้ังแต  101-500  ตัว 
ค.  การเลี้ยงสุกร  ต้ังแต  501-1,000  ตัว 
ง.  การเลี้ยงสุกร  ต้ังแต  1,001-2,000  ตัว 
จ.  การเลี้ยงสุกร  ต้ังแต  2,001  ตัวข้ึนไป 

 
200 
500 

1,000 
2,000 
5,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

3. การเลี้ยงแพะ  แกะ  อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน 
ก.  การเลี้ยงแพะ  แกะ  จํานวน  20-50  ตัว 
ข.  การเลี้ยงแพะ  แกะ  จํานวน  51-100  ตัว 
ค.  การเลี้ยงแพะ  แกะ  จํานวน  01  ตัวข้ึนไป 

 
250 
500 

1,000 

 
- 
- 
- 

 

4. การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน 
ก.  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  จํานวน  1,000-5,000  ตัว 
ข.  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  จํานวน  5,001-10,000  ตัว 
ค.  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  จํานวน  10,001-50,000  ตัว 
ง.  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  จํานวน  50,001  ตัวข้ึนไป 

 
250 
500 

1,200 
2,500 

 
- 
- 
- 
- 

 

5. การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดนม  การรีดเอาน้ํานม  จํานวน  ต้ังแต  10  ตัว
ข้ึนไป 

 
200 

 
- 

 

6. การทําเนย  เนยเทียม 1,500 -  
7. การฆาหาน  เปด  ไก  (ยกเวนการฆาในภัตตาคาร  โรงแรมหรือ

รานขาวแกง  เพื่อปรุงอาหารในนั้นหรือการฆาเพื่อปรุงอาหารเร
ขายดวยตนเอง)  อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกัน 
ก.  การฆาหาน  เปด  ไก  จํานวน  20-50  ตัว 
ข.  การฆาหาน  เปด  ไก  จํานวน  51-100  ตัว 
ค.  การฆาหาน  เปด  ไก  จํานวน  101  ตัวข้ึนไป 

 

 
200 
500 

1,000 

 
 
 

- 
- 
- 

 

- 10 – 
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คาธรรมเนียม ลําดับท่ี ประเภทการคา 
บาท สต. 

หมายเหตุ 

8. การฟอกหนังสัตว  การสะสมหนังสัตว 5,000 -  
9. การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  ขนสัตว  หนังสัตวท่ียังไมไดฟอก 5,000 -  
10. การยอมท่ีทําใหเกิดกลิ่นเหม็น 

ก.  คนงานตํ่ากวา  7  คน 
ข.  คนงานมากกวา  7  คน 

 
500 

1,000 

 
- 
- 

 

11. การทํากะป  น้ําปลา  ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอิ้ว  หอยดอง  น้ําเคย 1,000 -  
12. การทํา  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา 

ก.  การทํา  การหมัก  หรือสะสม  ไมเกิน  1,000  ตัว 
ข.  การทํา  การหมัก  หรือสะสม  เกิน  1,000  ตัวข้ึนไป 

 
200 
500 

 
- 
- 

 

13. การทํา  และการตากปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  เปดเค็ม  หนังหมู  กุงแหง  
การเค่ียวมันกุง 

 
500 

 
- 

 

14. การนึ่งปลา  การตมปลา  ซึ่งใชในการนึ่ง(ยกเวนการนึ่งหรือตมใน
ภัตตาคาร  โรงแรมหรือรานขาวแกงเพื่อปรุงอาหารในนั้นและการ
นึ่งหรือตมเพื่อปรุงอาหารเรขายดวยตนเอง) 

 
 

500 

 
 

- 

 

15. การทําสบู 1,000 -  
16. การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 500 -  
17. การอัดเอาน้ํามัน 500 -  
18. การเค่ียวน้ํามัน  การทํากวนเชียง  หมูต้ัง 500 -  
19. การทําเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเต๋ียว  เตาหู  วุนเสน  เกี๋ยมอี๋ 

ก. การทําเสนหม่ี  กวยเต๋ียว  วุนเสน 
ข.  การทําขนมจีน  เตาหู  เกี๋ยมอี๋ 

 
1,000 

500 

 
- 
- 

 

20. การทําแปะแซ 500 -  
21. การเผาเปลือกหอย 500 -  
22. การลาง  การรม  การสะสมยางดิน 

ก.  ตํ่ากวา  1,000  กิโลกรัม 
ข.  ต้ังแต  1,001  กิโลกรัม  ข้ึนไป 

 
500 

1,500 

 
- 
- 

 

23. การทําอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
1,500 
5,000 

 
- 
- 

 

24. การทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันทรอับ   
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,500 

 
- 
- 
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- 11 - 
คาธรรมเนียม ลําดับท่ี ประเภทการคา 
บาท สต. 

หมายเหตุ 

25.   การทําน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา 5,000 -  
26. การทําน้ําตาล 

ก.  การทําน้ําตาลทรายขาว 
ข.  การทําน้ําตาลชนิดอื่น ๆ  

 
4,000 
1,000 

 
- 
- 

 

27. การทําน้ํานมขน 1,000 -  
28. การทําแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู และการทําแปงอื่น ๆใน

ทํานองเดียวกัน 
 

2,000 
 

- 
 

29. การสีขาว 
ก.  ขนาดเครื่องจักรต้ังแต  1-10  แรงมา 
ข.  ขนาดเครื่องจักรต้ังแต  11-20  แรงมา 
ค.  ขนาดเครื่องจักรต้ังแต  21  แรงมาข้ึนไป  

 
500 

1,000 
5,000 

 
- 
- 
- 

 

30. การตมกลั่นแอลกอฮอร  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 5,000 -  
31. การทําไมขีดไฟ 5,000 -  
32. การทําแซลเล็ค 4,000 -  
33. การทําภาชนะดินเผา 

ก.  มีคนงานไมเกิน  7  คน 
ข.  มีคนงานเกิน  7  คน 

 
500 

1,000 

 
- 
- 

 

34. การทําและมวนยาสูบ 
ก.  ไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 

 
- 
- 

 

35. การทํากระดาษทราย 1,000 -  
36. การทําธูปโดยใชเครื่องจักร 5,000 -  
37. การปนฝาย  หรือนุนโดยใชเครื่องจักร 5,000 -  
38. การประดิษฐของเครื่องใชดวยกระดูกสัตว  เขาสัตว  หนัง

สัตว  ขนสัตว  และยาง 
 

1,000 
 

-  

39. การสะสมหนังสัตว  ชนิดแผนท่ีฟอกแลว 2,000 -  
40. การสะสมถาน 

ก.  ไมเกิน  3  ตัน 
ข.  3  ตันข้ึนไป 

 
500 

1,000 

 
- 
- 

 

41. การเลื่อยและซอยไม 
ก.  โดยใชแรงงานคน 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 

 
- 
- 
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- 12 - 
คาธรรมเนียม ลําดับท่ี ประเภทการคา 
บาท สต. 

หมายเหตุ 

42. การหลอม หลอ   ดี  กลึง  ถลุงแร  แกวและโลหะทุกชนิด 
ก.  การหลอม  หลอ  ดี  ถลุง  เหล็ก  ตะกั่ว  สังกะส ี
ข.  การถลุงแร 
ค.  การทําเครื่องแกวและโลหะทุกชนิด 
ง.  คาบัดกรี 
จ.  การทําทองรูปพรรณตาง ๆ  

 
5,000 
5,000 
4,000 

500 
1,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

43. การเช่ือม  และประสานโลหะดวยแกส  ไฟฟาหรือเครื่องจักร  
500 

 
- 

 

44. การตอ ประกอบหรือซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต  รถยนต  
เรือกลไฟ 

 
1,000 

 
- 

 

45. การลางอัดฉีดรถยนต 500 -  
46. การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  

นิคเกิล  หรือ  โลหะอื่นใด 
 

1,000 
 

- 
 

47. การขัดโลหะดวยเครื่องจักร 1,000 -  
48. การโม  ปนหินดวยเครื่องจักร 5,000 -  
49. การอัด  เจาะ  รีด  โลหะดวยเครื่องจักร 1,000 -  
50. การโม  บดยา  ดวยเครื่องจักร 500 -  
51. การประดิษฐไมหรืองา  เปนสิ่งของตาง ๆ ดวยเครื่องจักร 1,000 -  
52. การไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  และตัดไมดวยเครื่องจักร 1,000 -  
53. การทําโลหะเปนภาชนะหรือเครื่องใชตาง ๆ  1,000 -  
54. การพิมพหนงัสือดวยเครื่องจักร 1,000 -  
55. การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใชและเครื่องเขียนดวยกระดาษ 1,000 -  
56. การพนส ี 1,000 -  
57. การกรอดาย  ทอผา  ดวยเครื่องจักรหรือดวยกี่กระตุก 

ก.  การกรอดาย  ทอผาดวยกี่กระตุก ต้ังแต  5  กี่ข้ึนไป 
ข.  การกรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร 

 
500 

3,000 

 
- 
- 

 

58. การสะสมหรือลางครั่ง 1,000 -  
59. การทํายากันยุงชนิดเผามีควัน 1,000 -  
60. การค่ัวกาแฟ 

ก.  โดยใชแรงงานคน 
 

500 
 

- 
 

61. การทอกระสอบดวยเครื่องจักร 3,000 -  
62. การสะสมปอ  หรือปาน 3,000 -  
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63. การทํากระดาษตาง ๆ 2,000 -  
 
 

 13 
 - 

คาธรรมเนียม ลําดับท่ี ประเภทการคา 
บาท สต. 

หมายเหตุ 

64. การทําสิ่งของ  เครื่องใชดวยวัตถุซีเมนตหรือวัตถุคลายคลึง 
ก.  โดยใชแรงงานคน 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

5,000 

 
- 
- 

 

65. การทําลูกช้ินดวยเครื่องจักร 500 -  
66 การทํากาว 1,000 -  
67. การประดิษฐของใชดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลโลลอยด  เบ

เกอรไลท  หรือวัตถุคลายคลึง 
ก.  ใชเครื่องจักร  ต้ังแต  1-3.5  แรงมา 
ข.  ใชเครื่องจักรเกินกวา  3.5  แรงมาข้ึนไป 

 
 

1,000 
2,000 

 
 

- 
- 

 

68. การทอเสื่อ  พรม  และสิ่งทออื่นๆ 
ก.  การทอเสื่อโดยใชแรงงานคน 
ข.  การทอเสื่อโดยใชเครื่องจักร 
ค.  การทอเสื่อพรมและสิ่งทออื่นๆ 

 
200 

1,000 
1,000 

 
- 
- 
- 

 

69. การทําการบรรจุ  การสะสมยาฆาแมลง 2,000 -  
70. การทําผงชูรส 3,000 -  
71. การสะสมอาหารสัตว 1,000 -  
72. การขัด  กะเทาะ  บดเปลือกเมล็ดพืช 500 -  
73. การโม  บดอัด 500 -  
74. การทํา  บรรจุ  เครื่องสําอางและยาสีฟน 

ก.  โดยใชแรงงานคน 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 

 
- 
- 

 

75. การปะ  เช่ือมยาง 500 -  
76 การทํา  บรรจุ  ยารักษาโรค  ยารักษาสัตว 

ก.  ใชแรงงานคนหรือเครื่องจักร  ต้ังแต  1-5  แรงมา 
ข.  ใชเครื่องจักรเกินกวา  5  แรงมาข้ึนไป 

 
500 

3,000 

 
- 
- 

 

77. การทําสี  และน้ํามันผสมส ี
ก.  ใชเครื่องจักร  ต้ังแต  1-5  แรงมา 
ข.  ใชเครื่องจักรเกินกวา  5  แรงมาข้ึนไป 

 
1,000 
2,000 

 
- 
- 

 

78. การทําสําล ี 1,000 -  
79. การทําปุย  สะสมปุย 

ก.  การทําปุย 
 
 

 
- 
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     -  ใชเครื่องจักร  ต้ังแต  1-15  แรงมา 
     -   ใชเครื่องจักรเกินกวา  16  แรงมาข้ึนไป 
ข.  การสะสมปุย  ต้ังแต  20  ตันข้ึนไป 

500 
1,000 

500 

- 

คาธรรมเนียม  15 -
ลําดับท่ี 

ประเภทการคา 
บาท สต. 

หมายเหตุ 

80. การทํา  ซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
ก.  การทําแบตเตอรี่ 
ข.  การอัดและการซอมแบตเตอรี่ 

 
1,000 

300 

 
- 
- 

 

81. การเย็บผาดวยเครื่องจักรเกิน  5  เครื่อง 
ก.  ใชเครื่องจักร  ต้ังแต  5-20  เครื่อง 
ข.  ใชเครื่องจักรต้ังแต  21  เครื่องข้ึนไป 

 
500 

1,000 

 
- 
- 

 

82. การทําน้ํากรด 2,000 -  
83. การทําน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  และเครื่องด่ืมชนิดตางๆ 1,500 -  
84. การทํา  สะสมแกส 

ก.  การทําแกส 
ข.  การสะสมแก็ส 

 
1,000 

500 

 
- 
- 

 

85. การประกอบกิจการโรงแรม 5,000 -  
86. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 5,000 -  
87. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 5,000 -  
95. การทําหรือประดิษฐผาเย็นและสิ่งท่ีคลายกันท่ีไมบรรจุหรือ

บรรจุในกลองหรือซอง 
 

1,000 
 

- 
 

96. การตัดโลหะโดยใชไฟฟา แกสหรือเครื่องจักร 500 -  
97. การเจียระไนเพชร  พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 -  
98. การเลื่อย  ตัดหรือประดิษฐหินเปนสิ่งตาง ๆ 1,000 -  
99. การประดิษฐกระจก 1,000 -  

100. การเคลือบ ชุบ วัสดุดวยพลาสติก เซลโลลอยด             เบ
เกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 
1,000 

 
- 

 

101. การทําโม  บด  หลอม  หลอพลาสติก เซลโลลอยด       เบ
เกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 
1,000 

 
- 

 

102. การอัดฝาเบรก  ผาครัช 1,000 -  
103. การสะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 1,000 -  
104. การทําหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000 -  
105. การทําน้ําแข็ง 

ก.  ใชเครื่องจักร  ต้ังแต  1-5  แรงมา 
ข.  ใชเครื่องจักรเกินกวา  5  แรงมาข้ึนไป 

 
1,000 
2,000 

 
- 
- 

 

106. การทําชอลก ปูนปาสเตอร 1,000 -  
107. การซักรีด  อัดกลีบ  กัดสีผา  โดยใชเครื่องจักร 1,000 -  

 



 16 

 
 

6 - 
คาธรรมเนียม ลําดับท่ี ประเภทการคา 
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108. การทําใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 1,000 -  
109. การทําเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 -  
110. การพิมพแบบพิมพเขียว 500 -  
111. การเก็บถนอมอาหาร 

ก.  โดยใชเครื่องจักร  ต้ังแต 1-5  แรงมา 
ข.  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  5  แรงมา  ข้ึนไป 

 
500 

2,000 

 
- 
- 

 

112 การทํา  บรรจุใบชาแหง  ชาผง 1,000 -  
113 การทําไอศกรีม 

ก.  โดยใชเครื่องจักร  ต้ังแต 1-2  แรงมา 
ข. โดยเครื่องจักรเกินกวา 2 แรงมา  ข้ึนไป 

 
300 

1,000 

 
- 
- 

 

114 การทําบะหม่ี  มักกะโรน ี 1,000 -  
115 การสะสมถานโคก 1,000 -  
116 การจัดใหมีการเตนรํา  รําวง  รองเง็งหรือการแสดงอื่นๆ  ในทํานองเดียวกัน

เพื่อการคา 
 

1,000 
 

- 
 

117 การรับจางแตงเล็บ  การแคะหู  การลางตา  ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  
200 

 
- 

 

118 การจัดต้ังสระวายน้ํา  หรือกิจกรรมอื่นในทํานองเดียวกัน 500 -  
119 การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงประกอบหรือการเลนอื่นๆ ในทํานอง

เดียวกันเพื่อการคา 
 

1,000 
 

- 
 

120 การสะสมวัสดุ  สิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรอืเหลือใช 
ก   พื้นท่ีประกอบการ  10-  50  ตารางเมตร 
ข   พื้นท่ีประกอบการเกิน  50  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
ค   พื้นท่ีประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 
ง   พื้นท่ีประกอบการเกิน  500  ตารางเมตร  ข้ึนไป 

 
200 
500 

1,000 
2,000 

-  

121 การทํา  เก็บ  ขนสง  และคาดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน
การผลิตดอกไมเพลิง 

 
1,000 

 
- 

 

122 การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวนานาชนิดในท่ีสาธารณะหรือเอกชน
หรือธุรกิจอื่นไดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อ
ประโยชนของกิจกรรมนั้น  ทังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวา
ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 
 
 

1,000 

 
 
 
 

- 

 

123 การใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมี
วัตถุประสงคพิเศษหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการดังกลาว 
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 ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและ
บริหารรางกาย 

 
2,000 

 
- 

 

124 การแปรรูป  การตาก  การเก็บสะสมหรือการขนสงถายมัน
สําปะหลัง 

 
500 

 
- 

 

125 การแตงผม 200 -  
126 การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

ก.  รถนวดขาว  (คันละ) 
ข.  รถเกี่ยว – นวดขาว (คัน) 

 
200 
500 

 
- 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


