บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๕9
----------------------------------------หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุผล
เพื่ อ ให้ เทศบั ญ ญั ติ เทศบาลต าบลหว้านใหญ่ เรื่องกิ จการที่ เป็ นอั นตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
สอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์ ในปั จ จุบัน จึงมีการเพิ่ มเติมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการกากับ ดูแล ควบคุมและป้องกันเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเห็ นควรตราเทศ
บัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559
…………….
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.๒๕๕6 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมและประกอบกับมาตรา มาตรา ๓๒ มาตร ๕๔ มาตรา ๕๕มาตรา ๕๘ มาตร ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภ าพของบุ คคล บัญ ญัติให้ กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญั ติ แห่งกฎหมาย
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จึง
ตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ข้อ ๒ เทศบั ญ ญั ตินี้ ให้ ใช้บั งคับ ในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕6 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 ให้ กิจการประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และต้องมีการ
ควบคุมภายในเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(2) การประกอบกิจการเลี้ ยง รวบรวมสั ตว์ หรือธุรกิจอื่น ใดอันมีลั กษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่ าทางตรง
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้น ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือ ไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน
สัตว์หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสมหรือล้างครั่ง

-2๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร สถานที่สะสม
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว น้าจิ้ม
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าฮู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนย
เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู ข้าว
หมาก น้าตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่างๆบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร

-3๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิ ต บรรจุ ย าสี ฟั น แชมพู ผ้ าเย็น กระดาษเย็น เครื่อ งส าอาง รวมทั้งสบู่ ที่ใช้กั บ
ร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่าง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙ ) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า
ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลื อบ ชุบ โลหะด้วยตะกั่ว สั งกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖(๑)
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖(๑)
(๖) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจาหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
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(๖) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยนต์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครือ่ งจักร หรือเครื่องกลเก่า
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลติภัณฑ์จากไม้
หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน สะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรม ที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใน
ทานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือตู้
เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑)
(๑๐) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบรค หรือการเล่นอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบั ติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด้าย กรอด้าน ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซักอบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุดตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย
ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียรไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
(๗) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บด กระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖(๕)

-6๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและ สารเคมีต่างๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทาละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ ๗(๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้
เพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้ างขวด ภาชนะ หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ แ ล้ ว เพื่ อ น าไปใช้ ใหม่ ห รือ แปรสภาพเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลงหรือสัตว์พาหะนาโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๕9
ลาดับที่
๑
๑.๑

กิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
การเลี้ยงสัตว์บก
ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ
(1) เกิน 5 ตัว แต่ไม่เกิน 2๐ ตัว
(2) เกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว
(3) เกิน 40 ตัวขึ้นไป
ข. การเลี้ยงสุกร
(1) เกิน 5 ตัว แต่ไม่เกิน 2๐ ตัว
(2) เกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว
(3) เกิน 40 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
(4) เกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
(5) เกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว
(6) เกิน 5,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว
(7) เกินกว่า 10,000 ตัวขึ้นไป
ค. การเลี้ยงแพะ แกะ
(1) เกิน 6 ตัว แต่ไม่เกิน 2๐ ตัว
(2) เกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว
(3) เกิน 40 ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์ปีก
ก. การเลี้ยงเป็ด ไก่ ห่าน นก
(1) เกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,00๐ ตัว
(2) เกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,00๐ ตัว
(3) เกิน 5,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,00๐ ตัว
(4) เกินกว่า 10,000 ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์น้า
ก. การเลี้ยงปลา, กุ้ง
(1) ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า 100 ตร.ม.แต่ไม่เกิน 500 ตร.ม.
(2) ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า 500 ตร.ม.แต่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม.
(3) ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
- เพื่อธุรกิจ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

2๐๐
๕๐๐
700
๑๐๐
3๐๐
500
1,000
3,000
5,000
7,000
๑๐๐
20๐
300
1,0๐๐
3,000
5,000
7,000
๑๐๐
2๐๐
500
500

ลาดับที่

1.2
๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
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กิจการ
การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้านม
(1) เกิน 6 ตัว แต่ไม่เกิน 2๐ ตัว
(2) เกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว
(3) เกิน 40 ตัวขึ้นไป
การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกัน เพื่อให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้น ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข.โดยใช้เครื่องจักร
การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์
หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
การผลิต แปรรูป สะสมหรือล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร สถานที่
สะสมอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว น้าจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดองจากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมักดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
200
400
600
1,000

10๐
50๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
5๐๐
๒๐๐
500
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

ลาดับที่
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
๓.๒๐
๓.๒๑
๓.๒๒
๓.๒๓
๓.๒๔
๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
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กิจการ
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าฮู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การผลิตขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม
และผลิตภัณฑ์เนยผสม
การผลิตไอศกรีม
การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู ข้าวหมาก
น้าตาลเมา
การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาด
การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
5๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
1,0๐๐
1,0๐๐
๑,๐๐๐
1,0๐๐
1,0๐๐
1,0๐๐
1,0๐๐
2,0๐๐
1,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

ลาดับที่
๕
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
๕.๙
๖
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖
๗
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
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กิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน
การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆก็ตาม
(1) ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(2) ๒๑-๕๐ แรงม้า
(3) ๕๑ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
การผลิตเส้นใยจากพืช
การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
(1) เนื้อที่ไม่เกิน ๓ ไร่
(2) เนื้อที่เกิน ๓ ไร่
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่
การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑
การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า
ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑
การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑
การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑
การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการหรือจาหน่าย
และในการประกอบธุรกิจ นั้น มีการซ่อมหรือปรับ ปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
1,0๐๐
๒,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
1,0๐๐
๑,5๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
1,0๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
1,0๐๐
1,0๐๐
1,0๐๐

ลาดับที่
๗.๕
๗.๖
๗.๗
7.8
7.9
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
๙.๕
๙.๖
9.7
๙.8
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กิจการ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
1,0๐๐
การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
1,0๐๐
การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยนต์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
1,0๐๐
การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
1,0๐๐
การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
1,0๐๐
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
การผลิตไม้ขีดไฟ
๒,๐๐๐
การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
๑,๐๐๐
การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลติภัณฑ์จากไม้
๑,๐๐๐
หวาย ชานอ้อย
การอบไม้
๑,๐๐๐
การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
๕๐๐
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
๕๐๐
การผลิตกระดาษต่าง ๆ
๒,๐๐๐
การเผาถ่าน สะสมถ่าน
๕๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
๑,๐๐๐
ด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
1,0๐๐
การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือ
5๐๐
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
๑,๐๐๐
ใบอนุญาตใน ๙ (๑)หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรม ที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
2,000
สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใด
๑,๐๐๐
ทานองเดียวกัน
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๑,๐๐๐
การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
๕๐๐
-เป็นครั้งคราว
๑,๐๐๐
-เป็นประจา

ลาดับที่
๙.9
๙.10
๙.๑1
๙.๑2
๙.๑3
๙.๑4
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
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

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๕9
กิจการ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
การประกอบกิ จ การสระว่ ายน้ า หรือ กิ จ การอื่ น ๆ ในท านองเดีย วกั น เว้น แต่ เป็ น การ
๑,๐๐๐
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑)
การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบรค หรือการเล่นอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
1,0๐๐
การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
2๐๐
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบกิจการสถานออกกาลังกาย
๑,๐๐๐
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
๑,๐๐๐
การประกอบกิจการสวนสนุก โบลิ่ง หรือตู้เกม
1,๐๐๐
การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
๑,๐๐๐
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
2,๐๐๐
การประกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข วิท ยาศาสตร์ห รือ
2,๐๐๐
สิ่งแวดล้อม
การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
๑,๐๐๐
การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
๑,๐๐๐
การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
๑,๐๐๐
การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
๑,๐๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปั่นด้าย กรอด้าน ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
๕๐๐
การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
๕๐๐
การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
๑,๐๐๐
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
๑,๐๐๐
การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
๕๐๐
การพิมพ์ผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ
๑,๐๐๐
การซักอบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
1,0๐๐
การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑,๐๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
๕๐๐
การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
๓,๐๐๐
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑,๐๐๐
การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุดตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย
๑,๐๐๐
ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
การเจียรไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
1,0๐๐

ลาดับที่
๑๑.๖
๑๑.๗
๑๑.๘
๑๑.๙
๑๑.๑๐
๑๑.๑๑
11.12
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

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๕9
กิจการ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1,0๐๐
การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
๑,๐๐๐
การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
๒,๐๐๐
การผลิต ตัด บด กระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
๒,๐๐๐
การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย
๒,๐๐๐
การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
๒,๐๐๐
การล้ าง การขัด ด้ วยการพ่ น ทรายลงบนพื้ นผิ ว กระจก แก้ว หิ น หรือวัตถุอื่น ใด ยกเว้น
1,000
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.๕
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและ สารเคมีต่างๆ
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทาละลาย
๑,๐๐๐
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
๑,๐๐๐
การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
-ปั้มหลอดหรือปั้มขนาดเล็ก(มีตู้เติมน้ามันไม่เกิน ๑ ตู้)
2๐๐
-ปั้มขนาดกลาง(มีตู้เติมน้ามัน ๒ ตู)้
๕๐๐
-ปั้มขนาดใหญ่(มีตู้เติมน้ามันตั้งแต่ ๓ ตู้ขึ้นไป)
๑,๐๐๐
การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
๕๐๐
การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ ๗.๑
๕๐๐
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
๑,๐๐๐
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การโม่ สะสม หรือบดชัน
๕๐๐
การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
๒,๐๐๐
การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
๑,๐๐๐
การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑,๐๐๐
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑,๐๐๐
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๑,๐๐๐
การผลิตน้าแข็งแห้ง
1,0๐๐
การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
๒,๐๐๐
การผลิตแชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
1,0๐๐
การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
๑,๐๐๐
การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑,๐๐๐

ลาดับที่
๑๓
๑๓.๑
๑๓.๒
๑๓.๓
๑๓.๔
๑๓.๕
๑๓.๖
๑๓.๗
๑๓.๘
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๕9
กิจการ
กิจการอื่น ๆ
การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็คโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า
การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
การล้ างขวด ภาชนะ หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ แ ล้ ว เพื่ อ น าไปใช้ ใหม่ ห รื อ แประสภาพเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลงหรือสัตว์พาหะนาโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
1,0๐๐
1,0๐๐
1,0๐๐
1,0๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
5๐๐
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

