เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๖

เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
-----------------------------------------

หลักการ
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เหตุผล
เพื่อให้เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมีการเพิ่มเติมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกากับดูแล ควบคุมและป้องกันเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเห็นควรตรา
เทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ”
ข้อ ๒ เทศบั ญญัตินี้ ให้ ใช้ บังคับ ในเขตเทศบาลตาบลหว้า นใหญ่ เมื่อ ได้ประกาศไว้ โดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ใน หมวดที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๔ แห่งเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า ประกอบกิจการที่ใช้ในการดูแลและสร้าง
สุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้น้าเพื่อสุขภาพ โดยอาจมี
บริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบาบัดและการควบคุม
อาหาร โยคะและการทาสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ
หรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้ บริการที่จัดไว้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพทางการแพทย์ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
“การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารเลี้ ย งและดู แ ลเด็ ก ที่ บ้ า น” หมายความว่ า การ
ประกอบกิจการที่ให้ บริการส่งพนักงานไปเลี้ ยงและดุแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน ๖ ปี ที่บ้านของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม

(๒)
“การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบ
กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ (ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่บ้านของผู้รับบริการ
ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขต
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบด้วย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
(๓) การประกอบกิจการเลี้ ยงสั ตว์ รวบรวมสั ตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลั กษณะ
ทานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
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
(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ
กระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง

(๓)
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

(๔)
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(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

(๕)
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(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
(1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(3) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน ๙ (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(4) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกับ
(5) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ
อื่นในทานองเดียวกัน

(๖)
(6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่นๆในทานองเดียวกัน
(8) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นๆในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการใน ๙ (1)
(9) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นๆใน
ทานองเดียวกัน
(10) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(11) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙
(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ
(14) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
(15) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือการเจาะอวัยวะอื่น
(๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
(๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 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

(๗)
(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
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

ลาดับที่
๙

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
กิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (1)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน ๙ (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(4) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกับ
(5) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่นๆในทานองเดียวกัน
-เป็นครั้งคราว
-เป็นประจา
(8) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นๆในทานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการใน ๙ (1)
(9) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นๆ
ในทานองเดียวกัน
(10) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

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

(11) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอื่นใด
เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล

๑,๐๐๐

(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ
(14) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
(15) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือการเจาะอวัยวะอื่น
(๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
(๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

