เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.๒๕๕๕

เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
----------------------------------------หลักการ
เพื่อให้เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ มี
ผลบังคับใช้ภายในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ โดยอาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๐)
เหตุผล
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลหว้านใหญ่ เป็น
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยประกาศดังกล่าวกาหนดให้บรรดาข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตาบล
หว้านใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงเห็นควรตราเทศบัญญัตินี้

(๑)
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบล ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕
แห่ ง พระราชบั ญญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๐) เทศบาลต าบล
หว้านใหญ่ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จึง
ตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
ข้อ ๒ เทศบั ญญัตินี้ ให้ ใช้ บังคับ ในเขตเทศบาลตาบลหว้า นใหญ่ เมื่อ ได้ประกาศไว้ โดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๔๐ ” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
เทศบัญญัติฉบับนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ดาเนินกิจการ “ หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
รับผิดชอบดาเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“ค น ง า น ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
“การค้า ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
การเกษตร การผลิต หรือให้บริหารใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอัน เกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

(๒)
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้า”หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่ ง
ที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่
“เจ้ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผู้ซึ่งได้รั บการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ”หมายความว่า ข้าราชการ หรือ
พนักงานท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม ภายในเขต
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบด้วย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ บทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้อธิบายตาม
บัญชีแนบท้ายเทศบัญญัตินี้
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
(๓) การประกอบกิจการเลี้ ยงสั ตว์ รวบรวมสั ตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลั กษณะ
ทานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว์ ขนสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จาหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์

(๓)
(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ
กระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย น้าบูดู ไตปลา
เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้น การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์
พืช ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นใน
สถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการการทาขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันทร์อบ ขนมเปี๊ยะ
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้าตาล
(๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้านมวัว
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้าส้มสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร

(๔)
(๒๕) การผลิตน้าแข็ง ยกเว้น การผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหารและเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ ๕ แรงม้า ขึ้นไป
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางต่าง ๆ
(๓) การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่าง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ามันจากพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่นๆ ในทานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสาปะหลัง
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้น กิจการในข้อ ๖ (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะ
อื่นใด ยกเว้นกิจการในข้อ ๖ (๑)
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการในข้อ ๖ (๑)
(๖) การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย

(๕)
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทาคิ้ว หรือการตัด
ไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร
(๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๔) การประกอบการกิ จการหอพัก อาคารชุด ให้ เ ช่า ห้ องเช่ า ห้ อ งแบ่ง เช่ า
หรือกิจการอื่นใดทานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๖) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นๆในทานองเดียวกัน
(๘) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่น ๆ ใน
ทานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๐) การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารควบคุ ม น้ าหนั ก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม ทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรื อโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้ บริการ
ดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล
(๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(๑๒) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

(๖)
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้ว ยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่
กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
(๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕) การเจียรไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น
ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้า เป็นต้น
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือ
สารตัวทาละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ามันปิโตรเลี่ ยมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ ๗ (๑)
(๖) การประดิ ษฐ์ สิ่งของเครื่องใช้ด้ว ยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลู ล อยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ การบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี

(๗)
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิ ต การสะสม การขนส่ ง ดอกไม้ เ พลิ ง หรื อ สารเคมี อั น เป็ น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช้สิ่งทอ
(๙) การก่อสร้าง
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด โดยคานึงถึงลักษณะและประเภท
ของการประกอบกิจ การของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชนหรือก่อเหตุราคาญด้วย

(๘)
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็น อาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ
อนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้าและห้องส้วมตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจาทุกวัน
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มี ภ าชนะบรรจุ ห รือ ภาชนะรองรับ ที่เ หมาะสมและเพี ยงพอกั บปริม าณและ
ประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกาจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูล ฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรื อวัตถุอันตรายหรือสิ่ งอื่นใดที่อาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสาหรับคนงาน ต้องมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถาน
จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่ งของให้ เป็นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัยเป็น
สัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

(๙)

หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหก
เดือนต่อครั้ง และมีการฝึก อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนดหรือยอมรับให้แก่
คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภั ยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะต้องดาเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
คนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

หมวด ๕
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต
ข้อ ๑๗ นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการตามประเภทที่
ระบุไว้ในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มี เทศบัญญัติกาหนดให้เป็นกิจการที่
ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
๑๘.๑ บัตรประจาตัว ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสาเนาที่
รับรองถูกต้อง
๑๘.๒ ทะเบียนบ้าน,ทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง

( ๑๐ )
๑๘.๓ สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการค้า
(กรณีทกี่ ่อสร้างหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใช้บังคับ)
๑๘.๔ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
๑๘.๕ หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
ของผู้รับรอง
๑๘.๖ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพิ่ม เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑๙.๑ ต้องดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ใน หมวด ๒ หมวด ๓ หรือ
หมวด ๔ ให้อยู่ในสภาวะอันดีอยู่เสมอ และทาความสะอาด กวาดล้างสถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน
๑๙.๒ ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ ภายในเขตสถานที่ และตามกาหนด วัน เวลา ที่
ได้รับอนุญาต
๑๙.๓ ต้องดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อย
๑๙.๔ ต้องดูแลรักษาสถานที่อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง หรือสัตว์นาโรคอื่น ๆ
๑๙.๕ ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ เพิ่มเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
๑๙.๖ ต้องปฏิบัติการทุกอย่าง เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามคาแนะนา ของ เจ้า
พนักงานสาธารณสุข หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๑๙.๗ ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่/สถานประกอบการ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจน
วิธีการประกอบการค้านั้น ได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก หรือ ในเวลาทาการ เพื่อ
ตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
๑๙.๘ อื่น ๆ ตามที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ประกาศกาหนด
ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อ งหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่
จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

( ๑๑ )
ข้อ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปใน
เทศบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ ให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุ ใบอนุ ญาตและการอนุญาตให้ ต่ออายุใบอนุญาตให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบล
หว้านใหญ่
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๒๗ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรื อ
ชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๑๒)
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับ ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติไ ม่ ถูก ต้อ งตามบทแห่ ง พระราชบัญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๐ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้

หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๓๓ ผู้ ใ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บัติ ตามเทศบั ญญัติ นี้ต้ องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใ นบท
กาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(๑๓)

หมวด ๗
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๔ ผู้รับใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติแล้ว
แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ และผู้นั้นยังคงประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไปผู้นั้นจะต้องมาดาเนินการ
ขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนการดาเนินการ
ข้อ ๓๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบการค้า
ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๓๖ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้สาหรับการค้าประเภทเดียวและสาหรับสถานที่เดียว ถ้า
ประกอบการค้าซึ่ง ให้ควบคุมหลายประเภทในขณะ และสถานที่เดียวกัน ให้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
ประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแค่ประเภทเดียว ประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้อ ๓๗ ให้นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕.

( นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ )
นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่

เห็นชอบ

(นายศิลปศาสตร์ ธีรพันธุวัฒน์)
ปลัดอาเภอ รักษาราชการแทน
นายอาเภอหว้านใหญ่

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
ลาดับที่
๑
๑.๑

๑.๒
๒
๒.๑

๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

กิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลือ้ ยคลาน
๑.๑.๑. การเลี้ยงม้า โค กระบือ
- ๑๐-๕๐ ตัว
- ๕๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร สุนัข
- ๑๐ – ๕๐ ตัว
- ๕๑ ตัว ขึ้นไป
๑.๑.๒ การเลี้ยงแพะ แกะ
- ๑๐ – ๕๐ ตัว
- ๕๑ ตัว ขึ้นไป
๑.๑.๓ การเลี้ยงเป็ด ไก่ ห่าน นก
- ๕๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้า หรือแมลง
- เพื่อธุรกิจ
๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้านม
- ไม่เกิน ๕๐ ตัว
- ๕๐ ตัวขึ้นไป
การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่า
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
-สุกร
-โค
-กระบือ
-สัตว์ปีก(เพื่อการค้า)
การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จาหน่าย
อาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๖๐
๗๐
๘๐
๒
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐

ลาดับที่
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒
๓.๑๓
๓.๑๔
๓.๑๕
๓.๑๖
๓.๑๗
๓.๑๘
๓.๑๙

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
กิจการ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์
๓๐๐
ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทาอื่นใดต่อ
๕๐๐
สัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
การสะสมหรือการล้างครั่ง
๒๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
การผลิตเนย เนยเทียม
๕๐๐
การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย น้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอย
๕๐๐
ดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕๐๐
การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
๕๐๐
การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นใน
สถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕๐๐
การเคี่ยวน้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จาหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕๐๐
การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
-เส้นหมี่, ก๋วยเตี๋ยว, วุ้นเส้น,เกี๋ยมอี๋
๕๐๐
-ขนมจีน ,เต้าฮวย,เต้าหู้
๒๐๐
การผลิตแบะแซ
๕๐๐
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
๕๐๐
การประกอบกิจการทาขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
๕๐๐
การแกะ การล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
๕๐๐
ครัวเรือน
การผลิตน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด
๕๐๐
หรือภาชนะอื่นใดยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การแบ่งบรรจุน้าตาล
๒,๐๐๐
การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้านมวัว
๕๐๐
การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้าส้มสายชู
๑,๐๐๐
การคั่วกาแฟ
๕๐๐
การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
๕๐๐
การผลิตผงชูรส
๑,๐๐๐
การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
๕๐๐

ลาดับที่
๓.๒๐
๓.๒๑
๓.๒๒
๓.๒๓
๓.๒๔
๓.๒๕
๓.๒๖
๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๕
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
๕.๙
๖
๖.๑
๖.๒

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
กิจการ
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
การผลิตน้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหาร และเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางต่าง ๆ
การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่าง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การอัด การสกัดเอาน้ามันจากพืช
การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
การผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
-ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
- ๒๑-๕๐ แรงม้า
- ๕๑ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
การผลิต การสะสมปุ๋ย
การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสาปะหลัง
-เนื้อที่ไม่เกิน ๓ ไร่
- เนื้อที่เกิน ๓ ไร่
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๑)

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

ลาดับที่
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖
๗
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕
๗.๖
๗.๗
๘
๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔
๘.๕
๘.๖
๘.๗
๘.๘
๙
๙.๑
๙.๒
๙.๓
๙.๔

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
กิจการ
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๑)
การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม
นิเกิลหรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๑)
การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๑)
การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจาหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
การปะ การเชื่อมยาง
การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
กิจการที่เกี่ยวกับไม้
การผลิตไม้ขีดไฟ
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร
การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี หรือ
การแต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
การอบไม้
การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร
การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
การผลิตกระดาษต่าง ๆ
การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร
การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
การประกอบการกิจการหอพัก บ้านเช่า อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือกิจการอื่นในทานอง
เดียวกัน

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

ลาดับที่
๙.๕
๙.๖

๙.๗
๙.๘
๙.๙
๙.๑๐
๙.๑๑
๙.๑๒
๙.๑๓
๑๐
๑๐.๑
๑๐.๒
๑๐.๓
๑๐.๔
๑๐.๕
๑๐.๖
๑๐.๗
๑๐.๘
๑๑
๑๑.๑
๑๑.๒
๑๑.๓
๑๑.๔
๑๑.๕
๑๑.๖

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
กิจการ
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ
ในทานองเดียวกัน
-เป็นครั้งคราว
-เป็นประจา
การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่
มีวัตถุประสงค์ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือ
สิ่งแวดล้อม
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่
ขึ้นไป
การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๕00
๒๐๐
๑๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐

ลาดับที่
๑๑.๗
๑๑.๘
๑๑.๙
๑๑.๑๐
๑๑.๑๑
๑๒
๑๒.๑
๑๒.๒
๑๒.๓

๑๒.๔
๑๒.๕
๑๒.๖
๑๒.๗
๑๒.๘
๑๒.๙
๑๒.๑๐
๑๒.๑๑
๑๒.๑๒
๑๒.๑๓
๑๒.๑๔
๑๒.๑๕
๑๒๑๖
๑๒.๑๗
๑๓
๑๓.๑
๑๓.๒
๑๓.๓
๑๓.๔

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
กิจการ
การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่นผ้าเบรก ผ้าคลัช
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้า เป็นต้น
การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
การผลิตกระดาษทราย
การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทาละลาย
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
-ปั้มหลอดหรือปั้มขนาดเล็ก(มีตู้เติมน้ามันไม่เกิน ๑ ตู้)
-ปั้มขนาดกลาง(มีตู้เติมน้ามัน ๒ ตู)้
-ปั้มขนาดใหญ่(มีตู้เติมน้ามันตั้งแต่ ๓ ตู้ขึ้นไป)
การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑ )
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
การโม่ การบดชัน
การผลิตสี หรือน้ามันผสมสี
การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิต การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้าแข็งแห้ง
การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี อันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอื่น ๆ
การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็คโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

ลาดับที่
๑๓.๕
๑๓.๖
๑๓.๗
๑๓.๘
๑๓.๙

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
กิจการ
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
การก่อสร้าง
-สร้างบ้านพักอาศัย
-สร้างห้องแถว หอพักหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
-สร้างอาคารพาณิชย์หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
-สร้างโรงงาน

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

