
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 30  มิถุนายน  2565  เวลา 10.00 น. 
หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง 

............................. 

ผูมาประชุม 
 1. นายเหยยีน      นนทรัตน ประธานสภาเทศบาล 
          2. นายชะไว        คําด ี             รองประธานสภาเทศบาล 

3.  นางขวัญชนก  นามวี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
4.  นางวิภา         ภูพันนา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
5.  นายสมบูรณ    มีผิว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
6.  นางวัชร ี        แยกวงษ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
7.  นางสาวสํารวย กลิ่นเผน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 

          8.  นายสุทิน        ยนัตโกเศศ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
          9.  นายเกียรติ์      สขุเอม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
          10.  นายกฤตธน   บุญนาถวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
          11. นางภาวนา     สายทอง เลขานุการสภาฯ 
 
ผูไมมาประชุม 

1.  นายปญญา     แปนแกว สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑            ลา 
          2.  นายเท่ียง       อาจมุณี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2            ลา 
 
ผูเขารวมประชุม 
 1. นายบุญเลี้ยง    นนทรัตน        นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
 2. นายปรัชญา     พรหมฉิน รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
 3. นายวิจาร         ลวนดี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 4. นายสุวงษ        พละสุข เลขานุการนายกเทศมนตรี 
          5. นายบุญไว       คลองคต        
          6. พันจาตรีวิสวัส เอิบสภาพ ปลัดเทศบาล 

7. นายอนุสรณ    จันทากูล        นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
          8. จ.ส.อ.จารุพัฒน  ไทรยอย       นิติกร 
          9. นายณัฐนันท   ไชยเชต           ผูอํานวยการกองชาง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นางภาวนา  สายทอง                  -  เม่ือไดเวลาแลว เลขานุการสภาฯ ไดตรวจลายมือชื่อผูมาประชุมครบ 
เลขานุการสภาฯ                               องคประชุมแลว  ลําดับตอไปขอเรียนเชิญ นายเหยียน  นนทรัตน  
                                                  ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองตาคงทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                     - สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ                                ทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 
                                                 ประจําป2565 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวขอเชิญนายสมบูรณ  มีผิว สมาชิก 
                                                 สภาเทศบาลตําบลหนองตาคงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําการ 
                                                 เปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี  
                                                 1  ประจําป 2565 ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ                               1.1 แนะนําพนักงานเทศบาลท่ีรับโอนยาย จํานวน 1 ราย คือ นางสาว 
                                                ลัดดาวัลย  วงคอินตา เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี 12  
                                                เมษายน 2565 
                                                1.2 บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได จํานวน 2 ราย คือ นางสาว 
                                                ประภาพรรณ  วงคอินตา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี  
                                                                    1  มิถุนายน 2565 และ นางสาวศลิยา สุริการ นักจัดการงานทะเบียนและ 
                                                บัตรปฏิบัติการ โดยจะปฏิบัติงาน  ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 
 

ท่ีประชุม       - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                   -  ตามท่ีไดมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง  สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาฯ                               ครั้งท่ี 1 ประจําป 2565 เม่ือวันจันทรท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 และ 
                                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง ได 
                                                ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม  
                                                2565 ไมมีการแกไข จึงขอเสนอใหสภาเทศบาลฯ พิจารณารับรองรายงาน 
                                               การประชุม  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นวาไมถูกตอง  ตองการแกไขหรือ 
                                               เพ่ิมเติมขอความในรายงานการประชุม หรือไม ขอเชิญครับ 
 

                                             - ถาไมมีสมาชิกทานใดแกไข หรือเพ่ิมเติม ขอมติท่ีประชุมนี้วาเห็นควรรับรอง 
                                               รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง สมัยสามัญ สมัยแรก  
                                               ครั้งท่ี 1 เม่ือวันจันทรท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 โปรดยกมือ 
                   (สมาชิกยกมือใหความเห็นชอบ) 
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ท่ีประชุม                 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 
                                              หนองตาคง สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําป 2565 เม่ือวันจันทรท่ี  
                                              21 กุมภาพันธ 2565 (เห็นชอบ  8  เสียง,  ไมเห็นชอบ  -   เสียง, งดออก 
                                              เสียง  2  เสียง)  
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทูถาม 
    - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 
    - ไมมี – 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
 

                       5.1 ญัตติเรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตาํบลหนองตาคง เรื่อง การติดตั้ง 
                                     บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2565 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดดวยครับ  
ประธานสภาฯ                      
 

นางภาวนา  สายทอง                     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ                            พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 45 ญัตติราง 
                                                ขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุม 
                                                สภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณา 
                                                สามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอย 
                                                กวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ี 
                                                ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณา 
                                                วาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 
                                                ใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ไดเสนอญัตติการพิจารณารางเทศ
ประธานสภาฯ                               บัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสีย 
                                                ในอาคาร พ.ศ.2565 ตอสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง ขอเรียนเชิญ 
                                                นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคงชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน                  - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ผมขอเสนอตอ 
นายกเทศมนตรีฯ                            ท่ีประชุมสภาเทศบาล ขออนุมัติใหพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล 
                                                 หนองตาคง เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสีย ในอาคาร พ.ศ.2565  
                                                 พิจารณาสามวาระรวดเดียวในการประชุมสภาครั้งนี้ 
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นายเหยยีน  นนทรัตน                    - ผูบริหารเทศบาลไดเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล
ประธานสภาฯ                                ตําบลหนองตาคง พิจารณาสามวาระรวดเดียว ไมทราบวามีสมาชิกสภา 
                                                 ทานใดเห็นเปนอยางอ่ืน หากไมมีขอมติท่ีประชุมเห็นชอบพิจารณารางเทศ 
                                                 บัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสีย 
                                                 ในอาคาร พ.ศ.2565 สามวาระรวดเดียวหรือไม โปรดยกมือ 
 

ท่ีประชุม                                    - ท่ีประชุมเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง 
                                                 การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2565 สามวาระรวด 
                                                 (เห็นชอบ  8  เสยีง, ไมเห็นชอบ  -  เสียง, งดออกเสียง  2  เสียง) 
 

    วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่องการติดตั้ง 
                                            บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2565 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม
ประธานสภาฯ                   
 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน                 -  การพิจารณารับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง  
นายกเทศมนตรีฯ                            การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2565 โดยมีหลักการ 
                                                 และเหตุผล ดังนี้ 
 

                                                                                       หลักการ 
                                                         โดยเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง วาดวย 
                                                 การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือใชเปนกฎ  
                                                 กติกา ในการควบคุมจํากัดดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ําเสียในอาคาร 
                                                 เพ่ือท่ีจะบังคับใชกับผูท่ีจะปลูกสรางอาคาร ท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบล 
                                                 หนองตาคง เพ่ือเปนการปกปองรักษาสภาพสิ่งแวดลอม และเปนการชวย 
                                                 ลดปริมาณน้ําเสีย ตลอดจนเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีข้ึน  
 

                                                 เหตุผล 
                                                โดยกระทรวงมหาดไทย ไดประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายรัฐบาล 
                                                 ในประเด็นการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน เรื่องการอนุญาตใหมีการกอสราง 
                                                 อาคารบานเรือนใหม โดยในแบบกอสรางตองมีระบบบําบัดน้ําเสียใน 
                                                 ครัวเรือนอยูดวย  และมีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 
                                                 ชุมชน และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แหงพระราช 
                                                 บัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  กําหนดใหราชการสวนทองถ่ินมี 
                                                 อํานาจในการออกเทศบัญญัติทองถ่ินเพ่ือใชในควบคุมรักษาความสะอาด 
                                                 และการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกท้ัง 
                                                 การกําหนดใหมีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ประกอบกับพระราชบัญญัติ 
                                                 กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
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                                                 ทองถ่ิน พุทธศักราช ๒๕๔๒ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี 
                                                 หนาท่ีเปนหนวยงานหลักในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย   

                                    ดังนั้น โดยคํานึงถึงสภาพของทองถ่ิน สุขอนามัยของประชาชนและ  
                            การรักษาสภาพสิ่งแวดลอมสภาวะปจจุบันจึงตราเทศบัญญัติ เรื่อง การ       
                            ติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือบังคับใชในเขต 
                            เทศบาลตําบลหนองตาคงตอไป 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                     - เม่ือท่ีประชุมไดพิจารณาหลักการแหงรางเทศบัญญัตินี้แลว ขอใหท่ีประชุม
ประธานสภาฯ                                ลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง  
                                                 การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2565 หรือไม 
 

ท่ีประชุม                           - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง 
                                                 เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2565 (เห็นชอบ  
                                                 8 เสียง, ไมเห็นชอบ  -  เสียง, งดออกเสียง  2 เสียง) 
 

             วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง การติดตั้ง 
                                           บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2565 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - ตอไปเปนการพิจารณา วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติขอเชิญเลขานุการสภา 
ประธานสภาฯ                               ชี้แจงครับ 
 

นางภาวนา  สายทอง                     - เรียนประธานสภาเทศบาล ในวาระท่ี 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาฯ                            วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
                                                (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 45 วรรคสอง เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติ 
                                                ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี 2 นั้นใหท่ีประชุม 
                                                สภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปน 
                                                ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - ขอให จ.ส.อ.จารุพัฒน  ไทรยอย นิติกร ไดอานรายละเอียดรางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ                                เทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียใน 
                                                 อาคาร พ.ศ.2565 ตอท่ีประชุม 
 
จ.ส.อ.จารุพัฒน  ไทรยอย                - ขอบคุณทานประธานสภาฯ ผม จ.ส.อ.จารุพัฒน  ไทรยอย ในฐานะ                          
นิติกร                                         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติ ผมขอชี้แจง 
                                                รายละเอียดรางเทศบัญญัติฯ เปนขอๆ ครับ 
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                                                                                           (ราง) 
 

                                                    เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง 
                                                     เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคารพ.ศ.๒๕๖5 

                                      ………………………………………. 
                                      โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง  
                                                 การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคารพ.ศ.๒๕๖5 

                                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
                             พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. ๒๕62 ประกอบมาตรา  
                             ๒๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลตําบล 
                             หนองตาคงโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหนองตาคงและ 
                             ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีจึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคงไว 
                             ดังตอไปนี้ 

                                     ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง 
                                                เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖5” 
                                      ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันท่ีได 
                                                ประกาศไว โดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาคง 
                                       ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ และ  
                                                  คําสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตําบลหนองตาคงในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศ  
                                                  บัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
                                      ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
                                        “อาคาร”หมายความวา ตึก บาน เรือน รานคา รานอาหาร  
                                                  สํานักงานหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขาไปอยูอาศัยหรือ 
                                                  ใชสอยได 
                                        “บอดักไขมัน”หมายความวา สิ่งท่ีใชแยกจําพวกน้ํามันและไขมัน  
                                                  ออกจากน้ําซ่ึงผานการใชแลว 
                                        “การระบายน้ํา”หมายความวา การผันน้ํา การปลอยน้ํา การเท 
                                                  น้ํา การสาดน้ํา หรือการกระทําอ่ืนใดท่ีเปนการถายเทน้ํา 
                                      “แหลงระบายน้ํา”หมายความวา ทางหรือทอระบายน้ํา ลํา 
                                                  กระโดง ลําราง คู คลองแมน้ํา ทะเลและแหลงน้ําสาธารณะ แหลงน้ํา 
                                                  ธรรมชาติ และแหลงน้ําท่ีเปนของเอกชนซ่ึงมีทางเชื่อมตอหรือสามารถ 
                                                  ไหลไปสูแหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติได 
                                       “เจาพนักงานทองถิ่น”หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบล 
                                                  หนองตาคง 
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                                      ขอ ๕ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกอาคารท่ีมีการระบายน้ําท้ิงลงหรือ 
                                               ไหลไปสูแหลงระบายน้ําและยังไมมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการ 
                                               กําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคารประเภทนั้น 
                                                ขอ ๖ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ ๕ ติดตั้งบอดัก 
                                                 ไขมันตามมาตรฐานท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 
                                      ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสรางใหมดําเนินการ 
                                               ติดตั้งบอดักไขมันสําหรับอาคารนั้น ใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอาศัยหรือใชสอย  
                                               และหากอาคารใดอยูระหวางการปลูกสรางใหมในวันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลใช 
                                               บังคับก็ใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เชนเดียวกัน 
                                     ขอ ๗ ใหเจาของหรือผูครอบครองตามขอ ๕ เก็บ ขน น้ํามันหรือ 
                                               ไขมัน ในบอดักไขมันไปกําจัดและซอมแซมบํารุงรักษาบอดักไขมันใหอยูใน 
                                               สภาพท่ีใชการไดตามปกติอยูเสมอ 
                 ขอ ๘ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง 
                                               พันบาท 
                   ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศและประชาสัมพันธให 
                                               ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
           ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจยกเวนการปฏิบัติตามเทศ 
                                                 บัญญัตินี้ตามความจําเปน โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช 
                                                 ประโยชนของอาคาร หรือสภาพของพ้ืนท่ี เชน พ้ืนท่ีบนภูเขา พ้ืนท่ี 
                                                 เกษตรกรรมพ้ืนท่ีในชนบท 

                ขอ ๑๑ ใหนายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี 
                            อํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
 

                                                  ( นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน ) 
                                                 นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 

 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติดําเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ          ตําบลหนองตาคง เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 
                                                 ๒๕๖5 ในวาระท่ี 2 มีผูใดขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติฉบับนี้หรือไม 
 

                  -  ไมมีผูใดขอแปรญัตติ 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - เม่ือไมมีผูใดขอแปรญัตติถือวาท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหคง 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ          รางเดิม 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                     - ตามท่ีประชุมสภาเทศบาลไดตั้งกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และ 
ประธานสภาฯ                                คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณารางเทศบัญญัติฯ มีมติใหยืนรางเดิม 
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นายเหยยีน  นนทรัตน                    - ผมขอมติท่ีประชุม หากเห็นชอบใหยืนรางเดิมโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ 
 

ท่ีประชุม                               - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหยืนรางเดิม (เห็นชอบ  8 เสียง,  
                                                ไมเห็นชอบ  -  เสียง, งดออกเสียง  2  เสียง) 
 
              วาระท่ี 3 ข้ันลงมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง  
                                            เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖5 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมัน 
ประธานสภาฯ                                บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖5 ไดผานการพิจารณาในวาระท่ี 1 – 2  
                                                 แลว  ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ  ในวาระนี้จะไมมีการ 
                                                 อภิปราย  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีมติ 
                                                 เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง การติดตั้ง 
                                                 บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖5 หากเห็นชอบโปรดยกมือ 
 

ท่ีประชุม                  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง  
                                                 เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖5 (เห็นชอบ 8   
                                                 เสียง, ไมเห็นชอบ  -  เสียง, งดออกเสียง  2  เสียง) 
 

                               5.2 ญัตติเรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง  เรื่อง ควบคุม 
                                     กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2565 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                   - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดดวยครับ  
ประธานสภาฯ                      
  

นางภาวนา  สายทอง                      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ                             พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 45 ญัตติราง 
                                                 ขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุม 
                                                 สภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได  ในการพิจารณา 
                                                 สามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอย 
                                                 กวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ี 
                                                 ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณา 
                                                 วาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 
                                                 ใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ไดเสนอญัตติการพิจารณาราง
ประธานสภาฯ                               เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่องควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ 
                                                สุขภาพ พ.ศ.2565ตอสภาเทศบาลตําบลหนองตาคงขอเรียนเชิญ 
                                                นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคงชี้แจรายละเอียดตอท่ีประชุม 
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นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน                  - ผมขอเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล ขออนุมัติใหพิจารณารางเทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรีฯ                            เทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่องควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
                                                 พ.ศ.2565 สามวาระรวดเดียว 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                   - ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง 
ประธานสภาฯ                              เรื่องควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2565 สามวาระรวด 
                                               เดียวหรือไม  โปรดยกมือ 
 

ท่ีประชุม                                  - ท่ีประชุมเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง   
                                               เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2565 สามวาระ 
                                               รวด(เห็นชอบ 8  เสียง, ไมเห็นชอบ  -  เสียง, งดออกเสียง 2 เสียง) 
 

    วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการพิจารณารับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล 
                                            หนองตาคง เรื่องควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2565 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ชี้แจงรายละเอียดตอท่ี
ประธานสภาฯ                               ประชุมครับ 
 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน                 -  การพิจารณารับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง  
นายกเทศมนตรีฯ                            เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2565 โดยมีหลักการ  
                                                 และเหตุผล ดังนี้ 
                                     (ราง) 

                                          หลักการ 
                                              ใหมีการปรับปรุงแกไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

                                            หนองตาคงเรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2548 
 

                                          เหตุผล 
                                    โดยท่ีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองตาคง เรื่อง ควบคุม 
                            กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2548 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน 
                            ไมสอดคลองเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน ประกอบกับกฎกระทรวง 
                            สาธารณสุข ควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.  

                                                ๒๕๖๐ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
                           ไดประกาศใชบังคับใหม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ี 

                                                เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกาศ 
                           กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๒)  
                           พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวง  
                            สาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๒  
                            ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ไดประกาศใชบังคับใหม โดยมีผลเปนการ  
                            ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการท่ีเปน 
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                            อันตรายตอสุขภาพ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ ประกาศกระทรวง 
                            สาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๖  
                            ตุลาคม ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตราย 
                            ตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี 27 สิงหาคม ๒๕50 ประกาศ กระทรวง 
                            สาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๑๒  
                            พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
                            พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดแกไขเพ่ิมเติมรายชื่อกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และ 
                            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ  
                                       และหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผูขออนุญาตจะตองดําเนินการกอนการ 
                            พิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึง 
                            เห็นสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง ควบคุมกิจการ 
                            ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเพ่ือใหสอดคลองกับกฎกระทรวงและประกาศ 
                            กระทรวงสาธารณสุขดังกลาว เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลกิจการท่ีเปน 
                            อันตรายตอสุขภาพ ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองตาคงใหเหมาะสมกับ 
                            สภาวการณปจจุบัน  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวตองตราเปนขอบัญญัติของ 
                            ทองถ่ินตามมาตรา 3๒ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
                            และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
                            พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - เม่ือท่ีประชุมไดพิจารณาหลักการแหงรางเทศบัญญัตินี้แลว ขอใหท่ีประชุม
ประธานสภาฯ                               ลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง  
                                                ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.2565 หรือไม โปรดยกมือ 
 

ท่ีประชุม                          - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง 
                                                เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.2565 (เห็นชอบ  8 
                                                เสียง, ไมเห็นชอบ  -  เสียง, งดออกเสียง  2 เสียง) 
 

             วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง ควบคุมกิจการ 
                                           ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2565 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติไปแลวนั้น ตอไปเปน 
ประธานสภาฯ                               การพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ท่ีประชุมสภาเทศบาลเปนกรรมการ 
                                                แปรญัตติเต็มสภา  
 

                                             - ขอให จ.ส.อ.จารุพัฒน  ไทรยอย นิติกร ไดอานรายละเอียดรางเทศบัญญัติ 
                                               เทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
                                               พ.ศ.2565 ตอท่ีประชุม 
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จ.ส.อ.จารุพัฒน  ไทรยอย               - ขอบคุณทานประธานสภาฯ ผม จ.ส.อ.จารุพัฒน  ไทรยอย ในฐานะ                          
นิติกร                                         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติ ผมขอชี้แจง 
                                                รายละเอียดรางเทศบัญญัติฯ เปนขอๆ ครับ 
 

                                                                                            ราง 
                                                  เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง 

                                                      เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖5 
                                                …………………………… 

 

                                  โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง  
                           วาดวย เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอาศัยอํานาจตาม 
                           ความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  
                           ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.          
                           ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓2 มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา  
                           ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ  
                           แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕6๐ เทศบาลตําบลหนองตาคงโดยความ 
                           เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองตาคงและผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี  
                           จึงตราเทศบัญญัติไว ดังตอไปนี้ 
                                  ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง  
                           เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖5” 
                                  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลหนองตาคง 
                           ตั้งแตวันถัดจากวันท่ีไดติดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีสํานักงานเทศบาล 
                           ตําบลหนองตาคงแลวเจ็ดวัน 
                                  ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองตาคง  
                           เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ สุขภาพ พ.ศ. 2548 และใหใชเทศ 
                           บัญญัตินี้แทน 
                                   ขอ 4 ในขอบัญญัตินี้ 
                                   “สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานท่ีท่ีใชในการประกอบ                 
                           กิจการท่ีเปนอันตรายตอ สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออก 
                           ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
                                   “ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา เจาของ หรือผูรับผิดชอบในการ 
                           ดําเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น 
                                   “ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
                                   “มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการ  
                           ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมี 
                           ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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                                   “มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความ 
                           สั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทํา 
                           ใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ ประชาชน 
                                   “มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจาก 
                           การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ หรืออาจ 
                           มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
                                   “มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการ 
                           ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมี 
                           ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 
                                  “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา  
                           สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
                                  “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายถึง เทศบาลตําบลหนองตาคง 
                                   “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบล 
                           หนองตาคง 
                                   “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการ 
                           แตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตาม 
                           พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
                                   ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง เปนผูรักษาการให 
                           เปนไปตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศ  
                           หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

                                             หมวดท่ี ๑ 
                                           บทท่ัวไป 

                                             -------------------------------- 
 

                                    ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตางๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการ 
                           ควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบลหนองตาคง 
                                    (๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

                                    (๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
                                    (๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสตัว หรือธุรกิจอ่ืนใด 
                     อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของ 
                     กิจการนั้น ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือ 
                     ทางออมหรือไมก็ตาม 

                                   (๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
                                   (๒.๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   
                     เรขาย หรือขายในตลาด  
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                                   (๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
                                   (๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป  
                                   (๒.๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 
                                   (๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก  
                     กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง  
                     ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
                                  (๒.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใด 
                      ตอสัตวหรอืพืชหรือสวน หนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
                      หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 
                                    (๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 

                                   (๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ี  
                           จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภค 
                           ในครัวเรือน 

                                   (๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุง 
                      สําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
                                   (๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จาก 
                      สัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก  
                      กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ี 
                      คลายคลึงกันอยางอ่ืน 
                                   (๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม  
                      จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน 
                                   (๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว 
                      โดยการตาก บด นึ่ง ตมตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา  
                      หรือวิธีอ่ืนใด 
                                   (๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
                                  (๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว  
                     เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ี 
                     คลายคลึงกัน 
                                  (๓.๗) การผลิต บะหม่ี มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ พาสตา หรือ 
                     ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน  
                                  (๓.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนม 
                     อบอ่ืน ๆ 
                                  (๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจาก 
                     น้ํานมสัตว 
                                  (๓.๑๐) การผลติ สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม  
                     ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑ เนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
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                                  (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 
                                  (๓.๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 
                                  (๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือ 
                     เครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
                                  (๓.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา  
                     เบียร ไวน น้ําสมสายชูขาวหมาก น้ําตาลเมา 
                                  (๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่ม จากเครื่องจําหนาย 
                     อัตโนมัติ  
                                  (๓.๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 
                                  (๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ํา 
                     โซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไมเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือ 
                     ภาชนะอ่ืนใด 
                                  (๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด              
                     หรือภาชนะอ่ืนใด 
                                  (๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตง 
                     อาหาร 
                                  (๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม  
                                  (๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจแุบะแซ 
                                  (๓.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของ 
                     กิจการหองเย็น  
                                  (๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
                                  (๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

                                  (๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทยเครื่องสําอาง  
                           ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

                                  (๔.๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 
                                  (๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น  
                     เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
                                  (๔.๓ ) การผลิต บรรจุสําลี ผลติภัณฑจากสําลี 
                                  (๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออม 
                    สําเร็จรูป 
                                  (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือ 
                    ผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

                                   (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
                                  (๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช  
                                  (๕.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
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                                  (๕.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปง  
                     จากพืช หรอืแปงอ่ืน ๆในทํานองเดียวกัน 
                                  (๕.๔) การสีขาว นวดขาว ดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวย 
                     วิธีใด ๆ ก็ตาม 
                                  (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
                                  (๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
                                  (๕.๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  
                                  (๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 
                                  (๕.๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  
                     ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 

                                   (๖) กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
                                   (๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่อง  
                     ใชตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร 
                                   (๖.๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ  
                     ท่ีไดรับอนุญาตใน (6.1) 
                                   (๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีดหรืออัดโลหะดวย 
                     เครื่องจักร หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน (๖.๑) 
                                   (๖.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม  
                     นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน (๖.๑) 
                                   (๖.๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการ 
                     ท่ีไดรับอนุญาตใน (๖.๑) 
                                   (๖.๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 

                                  (๗) กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
                                  (๗.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิม 
                     ยานยนต  
                                  (๗.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
                                  (๗.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล  
                     ระบบไฟฟาระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  
                     เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
                                  (๗.๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือ 
                     เครื่องกลซ่ึงมีไวบริการหรือ จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการ 
                     ซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
                                 (๗.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต  
                                 (๗.๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
                                 (๗.๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนย 
                      ถวงลอ  
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                                 (๗.๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 
                                 (๗.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ี 
                      เปนสวนประกอบ ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

                                  (๘) กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
                                  (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 
                                  (๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัดไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวย 
                     เครื่องจักร 
                                  (๘.๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสีแตงสําเร็จสิ่งของ 
                     เครื่องใชหรือผลิตภัณฑ จากไม หวาย ชานออย 
                                  (๘.๔) การอบไม 
                                  (๘.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 
                                  (๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ 
                     อ่ืนใดดวยกระดาษ  
                                  (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
                                  (๘.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน 

                                  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
                                  (๙.๑) การประกอบกิจการสปา เวนแตเปนการใหบริการใน 
                      สถานพยาบาลตามกฎหมาย วาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบ 
                      เพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
                                  (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
                                  (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการ 
                      ใหบริการในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือใน 
                      สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือ 
                      สุขภาพ 
                                 (๙.๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร  
                      เวนแตเปนการใหบริการ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
                      หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวย สถานประกอบการ 

                                                 เพ่ือสุขภาพ 
                                 (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัด 
                      ไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี 
                      คาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
                                (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือ 
                      หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
                                (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
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                                (๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง  
                      ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู เพลง หรือการแสดงอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน  
                      เวนแตเปนงานวัฒนธรรมและประเพณี 
                                (๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง 
                      เดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน (๙.๑) 
                                (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด  
                      หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
                                (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการ  
                      ท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยวิชาชพีเวชกรรมหรือตามกฎหมายวา 
                      ดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
                                (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
                                (๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  
                                (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม  
                                (๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
                                (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
                                (๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การ 
                      สาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
                                (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใด 
                      ของรางกาย  
                                (๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของ 
                      ผูรับบริการ  
                                (๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของ 
                      ผูรับบริการ 
                                (๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง 
                      หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
                                (๙.๒๒) การประกอบกิจการใหบริการลานสะสมตูบรรจุสินคา หรือ 
                      ลานจอดรถหัวลากตูบรรจุสินคา 

                                   (๑๐) กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
                                      (๑๐.๑) การปนดาย กรอดาย ทอผา ดวยเครื่องจักร หรือทอ 
                      ผาดวยก่ีกระตุก  
                                      (๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 
                                      (๑๐.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
                                      (๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวย 
                      เครื่องจักร  
                                     (๑๐.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
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                                     (๑๐.๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 
                                     (๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  
                                    (๑๐.๘) การยอม ฟอก กัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

                                  (๑๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ี 
                           คลายคลึง 

                                    (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  
                                    (๑๑.๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร 
                                    (๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวย 
                      ซีเมนต หรอืวัตถุท่ีคลายคลึง 
                                    (๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง  
                      รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บดหรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 
                      อนุญาตใน (๑๑.๒) 
                                    (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ี 
                       คลายคลึง 
                                    (๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช  
                      หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  
                                    (๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือ 
                      เผาหินปูน  
                                    (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปน 
                      สวนประกอบ หรือสวนผสม  
                                    (๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
                                    (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย  
                                    (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
                                    (๑๑.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  
                     แกว หิน หรอืวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน (๖.๕) 

                                  (๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก  
                          และสารเคมีตาง ๆ  

                                    (๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดางสาร 
                     ออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 
                                    (๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
                                    (๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือ 
                     ผลิตภัณฑปโตรเลียม  
                                   (๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 
                                   (๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน (๗.๑) 
                                   (๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  
                    พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
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                                   (๑๒.๗) การโม สะสม หรือบดชัน  
                                   (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
                                   (๑๒.๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
                                   (๑๒.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอร 
                      ไลท หรือวตัถุท่ีคลายคลึง  
                                   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ี 
                      คลายคลึง 
                                   (๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
                                   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
                                   (๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอัน 
                      เปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
                                  (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรอืสารเคลือบเงา 
                                  (๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือ 
                      พาหะนําโรค  
                                  (๑๒.๑๗) การผลิตสะสมหรือบรรจุกาว 

                                  (๑๓) กิจการอ่ืนๆ 
                                     (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
                      ดวยเครื่องจักร 
                                     (๑๓.๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา  
                      อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา 
                                     (๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
                                     (๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 
                                     (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช  
                                     (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
                                     (๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือ 
                      นําไปใชใหมหรอืแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
                                     (๑๓.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิง่ทอ 
                                     (๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา  
                      หรือแพปลา  
                                     (๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
                                     (๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกัน และกําจัดแมลง หรือ 
                      สัตวพาหะนําโรค  
                                     (๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 
                                     (๑๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 
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                                   ขอ ๗ สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ี 
                            ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย การผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุม 
                            อาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขายเปน โรงงาน 
                            หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
                            วาดวยการนั้น และกฎหมาย อ่ืนท่ีเก่ียวของดวยแลวแตกรณี 

 

                                                                                  หมวด 2 
                                                  หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ัวไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
                                                       การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินกิจการ 
                                                                  และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ 
                                                                             -------------------------------- 
                                                                                  สวนท่ี 1 
                                                             สถานท่ีตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

                                   ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากศาสนสถาน  
                            โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานดูแล ผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  
                            หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีตองมีการคุมครองสุขภาพของประชาชนเปนพิเศษซ่ึง 
                            จะตองไมอยูในระยะท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนหรือตอง 
                            จัดใหมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ  
                            โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 
                                  ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
                           ดังตอไปนี้ 
                                           (๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงเหมาะสมท่ีจะ 
                            ประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
                            และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให 
                            มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุม อาคารและกฎหมายอ่ืนท่ี 
                            เก่ียวของ ท้ังนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือ 
                            เครื่องหมายแสดง ชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเม่ือ 
                            ระบบไฟฟาปกติขัดของ 
                                         (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศให 
                            เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ ควบคุมอาคาร และกฎหมายอ่ืนท่ี 
                            เก่ียวของ 
                                         (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบ และจํานวนท่ีกําหนด 
                            ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ และมี      
                            การดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 
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                                                   สวนท่ี 2 
                                                          ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปองกันเหตุรําคาญ 

                                   ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการท่ีผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจาก             
                            สารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ตองจัด 
                            ใหมีท่ีชําระรางกายฉุกเฉินและท่ีลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและ  
                            เหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเปน 
                            อันตรายตอสุขภาพ และขนาดของการ ประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว 
                            ในกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน 
                            ท่ีเก่ียวของ 
                                   ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัด 
                           มูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

                                        (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม และ 
                      เพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย รวมท้ังมีการทําความสะอาด 
                      ภาชนะบรรจุหรอืภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 
                                        (๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจาก 
                      เจาพนักงานทองถ่ิน และตองดําเนินการ ใหถูกตองตามขอบัญญัติเทศบาล 
                      ตําบลหนองตาคง วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือขอบัญญัติเทศบาลตําบล 
                      หนองตาคง วาดวยการกําจัดมูลฝอย 
                                       (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย 
                      หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
                      จะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

                                   ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลง  
                            และสัตวท่ีเปนพาหะนําโรคใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล 
                            สิ่งแวดลอม 
                                   ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไว 
                            สําหรบัการประกอบอาหารการปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับ 
                            ผูปฏบิัติงานตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ท้ังนี้ ตาม 
                            ขอบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง วาดวยสถานจําหนายอาหาร และ 
                            สถานท่ีสะสมอาหาร 
                                   ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ  
                            เรียบรอย ปลอดภัย เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดใหถูกตองตาม 
                            สุขลักษณะและอนามัยเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และไมกอใหเกิดเหตุ 
                            รําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 
                                   ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการ 
                            ทํางานและปฏิบัติ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และ 
                            กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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                                   ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความ 
                            ปลอดภัย ดังนี้ 

                                        (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม และเครื่องดับเพลิง 
                      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ 
                      จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  
                      และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด  
                      หรือยอมรับใหแกผูปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานใน 
                      สถานประกอบกิจการนั้น 
                                       (๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับ 
                      เก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได 
                      งายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย และกฎหมายอ่ืนท่ี 
                       เก่ียวของ 

                                   ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจ       
                             กอใหเกิดมลพิษทางเสียง มลพิษความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ  
                             มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
                             จะตองดําเนินการควบคุม และปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุ 
                             รําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของ ผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัย 
                             บริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนี้ 

 

                                                 หมวด 3  
                                                 ใบอนุญาต 

                                                  -------------------------------- 
 

                                   ขอ ๑๘ เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใช 
                           บังคับหามมิใหผูใดดําเนินกิจการ ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ ๖ ใน 
                           ลักษณะท่ีเปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใน 
                           การออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให 
                           ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 
                           เพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได  ใบอนุญาตใหใชได 
                           สําหรับกิจการประเภทเดียว และสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 
                                   ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุม 
                           ตามขอ ๖ ในลักษณะท่ีเปนการคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี 
                           กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสาร และหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

                                      (๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน /ขาราชการ /พนักงาน 
                     รัฐวิสาหกิจ)  
                                      (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
 



                                                                 - 23 - 
 
                                      (๓)  หนังสือมอบอํานาจกรณีท่ีเจาของสถานประกอบกิจการ 
                     ไมมาดําเนินการดวยตนเอง หรือเปนผูแทนรับมอบอํานาจกรณีท่ีเปนนิติ 
                     บุคคล 
                                     (๔) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีท่ีผูขอเปนนิติบุคคล  
                                     (๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

                                   ขอ ๒๐ เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  
                           ใหเจาพนักงานทองถ่ิน ตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความ 
                           ครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตองครบถวน ใหเจาพนักงาน 
                           ทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถ 
                           ดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร 
                           หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี กําหนดโดยใหเจาหนาท่ี และผู 
                           ยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
                                   เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไม 
                           อนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวัน 
                           ไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้         
                                   ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต 
                           หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให 
                           ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแต ตองมี 
                           หนังสือแจงการขยายเวลา และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ 
                           กอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  
                           แลวแตกรณี ท้ังนี้หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจง 
                           เปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะ 
                           พิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
                           ราชการทราบทุกครั้ง 
                                   ขอ ๒๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแต 
                           วันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต จากเจาพนักงานทองถ่ิน เวนแตจะมีเหตุ 
                           อันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 
                                  ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และให 
                           ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลหนองตาคงเทานั้นการขอตออายุ 
                           ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับ 
                           เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ิน 
                           จะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
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                                               หมวด 4 
                                               คาธรรมเนียมและคาปรับ 
                                                -------------------------------- 

 

                                   ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
                           ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต สําหรับกรณี 
                           ท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ กรณี 
                           ท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย 
                            คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของ 
                            จํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการ 
                            ดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปในกรณีท่ี 
                            ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอ 
                            กันเกินกวาสองครั้งใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการ 
                            ดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
                                   ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียม และคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปน       
                            รายไดของเทศบาลตําบลหนองตาคง 
                                   ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย และ 
                            เห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
                                   ขอ ๒๖ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ี 
                            สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน 
                            นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดตามแบบท่ี  
                            กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
                                    การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให 
                            เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ เง่ือนไขดัง ตอไปนี้ 
                                    (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา 
                            สําเนาบันทึกการแจงความตอ พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาต 
                            สูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
                                   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูยื่น 
                            คําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจา 
                            พนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
                                   ขอ ๒๗ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม 
                            ถูกตองตามบทแหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
                            กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือ 
                            ขอบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับ 
                            การประกอบกิจการตามท่ี ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงาน 
                            ทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไม  
                            เกินสิบหาวัน 
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                                   ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
                            เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต  
                                              (๑)  ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไป และมีเหตุท่ี 
                            จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
                                              (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตาม 
                            พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                                              (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง 
                            พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตาม 
                            พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้หรือเง่ือนไข 
                            ท่ีระบุไวใน ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
                            ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม 
                            ถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมี 
                            ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ 
                            ประชาชน 
                                   ขอ ๒๙ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทํา 
                            เปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือ 
                            ผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่งโดยทาง ไปรษณียตอบ 
                            รับหรอืใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทํา 
                            การงานของผูรับ ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบ 
                            คําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี 
                                   ขอ ๓๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการ 
                            ประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่ง 
                             ปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

                                       หมวด 5 
                                       บทกําหนดโทษ 

                                         -------------------------------- 
                                    ขอ ๓1 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 
                            ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
                            พ.ศ.2535 
 

                   ประกาศ ณ วันท่ี     

               ลงนาม                 
                        ( นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน ) 
     ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
 



- 26 - 
 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตตอทาย  
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2565 

 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

1 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

 (1) การเลี้ยงสัตวบกสัตวปกสัตวน้ําสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง   

     1.1 การเลี้ยงมาโคกระบือ   

           ก. ตั้งแต ๓ - ๑๐ ตัว 200  

           ข. เกินกวา ๑๐ ตัวข้ึนไป 500  

     ๑.๒ การเลี้ยงสุกร   

           ก. ตั้งแต ๖ - ๒๐ ตัว 200  

           ข. เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว 500  

           ค. เกินกวา 50 ตัวข้ึนไป 1,000  

     1.3 การเลีย้งแพะ   

           ก. ตั้งแต 11-20 ตัว 200  

           ข. เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว 500  

           ค. เกินกวา 50 ตวัข้ึนไป 1,000  

     1.4 การเลี้ยง หานเปดไกนก   

           ก. รวมกันตั้งแต 1 - 100 ตัว 200  

           ข. รวมกันตั้งแต 101 ตัว แตไมเกิน 300 ตัว 500  

           ค. รวมกันเกินกวา 300 ตัวข้ึนไป 800  

     1.5 การเลี้ยงสุนัข   

           ก. ตั้งแต 21 ตัวข้ึนไป 500  

     1.6 การเลี้ยงแกะ   

           ก. ตั้งแต 6 - 20 ตัว 200  

           ข. เกินกวา  20 ตัว แตไมเกิน  50 ตัว 500  

           ค. เกินกวา 50 ตัว ข้ึนไป 1,000  
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

     1.7 การเลี้ยงแมว   
           ก. ตั้งแต 11 ตัวข้ึนไป 200  
 (2) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม   
      ก. ไมเกิน 50 ตัว 500  
      ข. เกินกวา 50 ตัว 1,000  
 (3) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตวรวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้นท้ังนี้
ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็
ตาม 

  

      ก. สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีไมเกิน  50 ตารางเมตร 300  
      ข. สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 500  
      ค. สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 800  
      ง. สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  

2 กิจการเกีย่วกับสัตวและผลิตภัณฑ   

 (1) การฆาหรือการชําแหละสัตวยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารเรขายหรือ
ขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

      ก. โดยใชเครือ่งจักร 1,000  
      ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (2) การหมักฟอกตากหรือสะสมหนังสัตวขนสัตว   
      ก. โดยไมใชเครือ่งจักร 1,000  
      ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน 20 แรงมา 1,500  
      ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 20 แรงมา 2,000  
 (3) การสะสมเขากระดูกหรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 1,500  
 (4) การเค่ียวหนังเอ็นหรือไขสัตว 3,000  
 (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรอืผลิตภัณฑอ่ืนๆจากเปลือกกระดองกระดูกเขา

หนังขนสัตวหรือสวนอ่ืนๆของสัตวดวยการตมนึ่งตากเผาหรือกรรมวิธีใดๆซ่ึง
มิใชเพ่ือเปนอาหาร 

1,000  

      ก. โดยไมใชเครื่องจักร 500  
      ข. โดยใชเครือ่งจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน 20 แรงมา 800  
      ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 20 แรงมา 1,000  

 (6) การผลิตโมปนบดผสมบรรจุสะสมหรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ
อาหารสัตว 
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

      ก. การผลิตโมปนบดผสมบรรจุ 10,000  
      ข. การสะสมอาหารสัตว   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51-100 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101-200 ตารางเมตร 800  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  
 (7) การผลิต แปรรูปสะสม หรือลางครั่ง 1,000  

3 กจิการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่มยกเวนในสถานท่ีจําหนาย  
การเรขายของในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรอืน 

  

 (1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว 
ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ 

  

      ก. การผลิต 1,000  
      ข. การสะสม   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 10 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 11 - 25 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 800  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนทีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
         5) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
        6) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  
 (2) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมักดองจากสัตว ไดแก ปลารา

ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา  
หอยดอง น้ําเคย น้ําบูด ูไตปลาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

  

      ก. การผลิตการหมัก 1,000  
      ข. การสะสม   
         1) สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีไมเกิน 10 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 11 - 25 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 800  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
         5) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,200  
         6) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (3) การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง แชอ่ิมจากผักผลไม

หรือพืชอยางอ่ืน 
  

      ก.การผลิต 1,000  
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

     ข. การสะสม   
        1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 10 ตารางเมตร 300  
        2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 11 - 25 ตารางเมตร 500  
       3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 800  
       4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
       5) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
       6) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  
 (4) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหาร จากพืช หรือสัตว โดยการตาก บด

นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปงยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
  

      ก. การผลิต 1,000  
      ข. การสะสม   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 10 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 11 - 25 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 800  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
         5) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
        6) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  

 (5) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   
      ก. การผลิต 1,000  
      ข. การสะสม   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 10 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 11 - 25 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 800  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
         5) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
        6) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  
 (6) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู

วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
  

      ก. โดยใชเครื่องจักร   
         1) เครื่องกรประกอบกจิการตั้งแต 2 - 10 แรงมา 300  
         2) เครื่องจักรประกอบกจิการตั้งแต 11 - 20 แรงมา 500  
         3) เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต 21 แรงมาข้ึนไป 800  
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ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

      ข. โดยไมใชเครื่องจักร   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 25 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 800  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  
 (7) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ี

คลายคลึงกัน 
  

      1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน  50ตารางเมตร 800  
      2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
      3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
      4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (8) การผลิตขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืนๆ   
      ก. โดยไมใชเครื่องจักร 300  
      ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน 20 แรงมา 500  
      ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีกําลังรวมเกิน 20 แรงมา 1,000  
 (9) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   
      ก. การผลิต 1,000  
      ข. การสะสม   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชไมเกิน 10 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 11 - 25 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 800  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
         5) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
        6) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  
 (10) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย

ผลิตภณัฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
  

        ก. การผลิต 1,000  
        ข. การสะสม   
           1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแตไมเกิน 10 ตารางเมตร 300  
           2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 11 - 25 ตารางเมตร 500  
           3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 800  
           4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
           5) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
        6) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  
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 (11) การผลิตไอศกรีม   
        ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000  
        ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (12) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 1,000  
 (13) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง

อ่ืน ๆ 
1,500  

 (14) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
น้ําสมสายช ูขาวหมาก น้ําตาลเมา 

  

        ก. การผลิต 10,000  
        ข. การสะสมการบรรจุ   
           1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 500  
           2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,500  
           3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 2,000  
        4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,500  
 (15) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 1,500  
 (16) การผลิต สะสม แบงบรรจ ุหรือขนสงน้ําแข็ง   
        ก. การผลิต   
           1) ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน 2 แรงมา 800  
           2) ใชเครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต 3 - 20 แรงมา 1,000  
           3) ใชเครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต 21 - 100 แรงมา 1,500  
           4) ใชเครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต 101 แรงมาข้ึนไป 2,000  
        ข. การสะสม การบรรจุ   
           1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 500  
           2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,500  
           3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 2,000  
        4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,500  
 (17) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช 

ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
  

       ก. การผลิต   
          1) โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
          2) โดยใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน 20 แรงมา 2,000  
          3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 20 แรงมา 3,000  

 

 



– 32 – 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

       ข. การสะสมการบรรจุ   
          1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 200  
          2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 500  
          3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
          4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 1,500  
 (18) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะ

อ่ืนใด 
  

        ก. การผลิต   
           1) โดยใชเครื่องจักร 2,000  
           2) โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
        ข. การสะสมการบรรจุ   
           1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 200  
           2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 500  
           3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
        4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 1,500  
 (19) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร   
        ก. การผลิต   
           1) โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
           2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน 20 แรงมา 2,000  
           3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 20 แรงมา 3,000  
       ข. การสะสมการบรรจุ   
          1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 200  
          2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
        4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 1,500  
 (20) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม   
        ก. การผลิต 1,000  
        ข. การสะสม แบงบรรจุ   
           1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนไมเกิน 100 ตารางเมตร 500  
           2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 800  
           3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 1,000  
 (21) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ แบะแซ   
       ก. การผลิต 1,000  
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       ข. การสะสมแบงบรรจุ   
          1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 200  
          2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 500  
          3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
        4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 1,500  
 (22) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 500  
 (23) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 1,000  
 (24) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   
       1) เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต 5 - 10 แรงมา 500  
       2) เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต 11 - 20 แรงมา 800  
       3) เครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต 21 แรงมาข้ึนไป 1,000  

4 กิจการท่ีเกี่ยวกับยาเวชภัณฑอุปกรณการแพทยเครื่องสําอางผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาด 

  

 (1) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา   
      1) สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 800  
      2) สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
      3) สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต 201 - 300 ตารางเมตร 1,500  
      4) สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต 301 ตารางเมตร ข้ึนไป 2,000  
 (2) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมท้ัง

สบูท่ีใชกับรางกาย 
  

      1) โดยใชเครื่องจักร 2,000  
      2) โดยไมใชเครื่องจักร 800  
 (3) การผลิต บรรจุสําล ีผลิตภัณฑจากสําลี   
      ก. การผลิต 2,000  
      ข. การบรรจุ   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 100 ตารางเมตร 500  
         2) สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 800  
         3) สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 1,000  
 (4) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 2,000  
 (5) การผลิตผงซักฟอกสบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความ

สะอาดตางๆ 
  

      1) โดยไมไดใชเครื่องจักร 300  
      2) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 1,000  
      3) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา 1,500  
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5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   
 (1) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   
      ก. การผลิต   
         1) โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
         2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน 20 แรงมา 2,000  
         3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 20 แรงมา 3,000  
      ข. การสะสมแบงบรรจุ   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 200  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 500  
        3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 ตารางเมตรเปนตนไป 1,000  
 (2) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ   
      ก. การลาง อบ รม 4,000  
      ข. การสะสมยางดิบ   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 10 ตารางเมตร 500  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 11 - 25 ตารางเมตร 800  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 1,000  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,500  
         5) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,800  
        6) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  
 (3) การผลิต หรือแบงบรรจุ แปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือ

แปงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
  

      ก. การผลิต   
         1) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 1,500  
         2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  20แรงมา 2,000  
      ข. การแบงบรรจุ   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 100 ตารางเมตร 500  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 800  
        3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 1,000  
 (4) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม 1,000  
 (5) การผลิตยาสูบ   
      1) โดยไมใชเครื่องจักร 500  
      2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน 20 แรงมา 1,000  
      3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 20 แรงมา 2,000  
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 (6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช   
      1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 500  
     2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
     3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (7) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุย หรือวัสดท่ีุนําไปผลิตปุย   
      ก. การผลิตปุยเคมี 10,000  
      ข. การผลิตปุยคอก 1,000  
      ค. การสะสม   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
        4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 1,500  
 (8) การผลิตเสนใยจากพืช 500  
 (9) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย

ขาวโพด 
1,500  

6 กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร   
 (1) การผลติภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมืออุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ 

ดวยโลหะหรือแร 
  

      ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000  
      ข. โดยไมใชเครื่องจักร   
          1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 800  
          2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51-100 ตารางเมตร 1,000  
          3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
        4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  
 (2) การถลงุแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน 6(1) 
  

      1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 25 ตารางเมตร 500  
      2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 800  
      3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
      4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
      5) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (3) การกลึง เจาะ เชื่อม ต ีตัด ประสานรีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6(1) 
  

      ก. การกลึง แทนละ 500  
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     ข. การตัดโลหะ 1,000  
     ค. การตี 500  
     ง. การเชื่อมการประสานโลหะ   
        1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 25 ตารางเมตร 500  
        2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 1,000  
        3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,500  
        4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 2,000  
        5) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 3,000  
     จ. การอัดเจาะรีดโลหะ   
        1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 500  
        2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
        3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
       4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  
 (4) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ

โลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการท่ีไดใบอนุญาตใน 6(1) 
  

      1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 800  
      2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
      3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
      4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  
 (5) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน 6(1) 
  

      1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 800  
      2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
      3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
      4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  
 (6) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร   
      ก. การทําเหมืองแร การสะสมแร 500  
      ข. การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร 1,000  

7 กิจการเกีย่วกับยางยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล   
 (1) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนส ีหรือพนสารกันสนิมยานยนต   
      ก. การตอการประกอบยานยนต 2,000  
      ข. การเคาะ ปะผุ พนส ีพนกันสนิม   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 500  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 800  
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        3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
        4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรเปนตนไป 2,000  
 (2) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล   
      ก. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 25 ตารางเมตร 500  
      ข. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 1,000  
      ค. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,500  
      ง. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (3) การซอม การปรับ แตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร
หรือเครื่องกล 

  

 ก. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 25 ตารางเมตร 500  
      ข. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 800  
      ค. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
      ง. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
      จ. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (4) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลซ่ึงมีไว

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง
ยานยนตเครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

  

      ก. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 25 ตารางเมตร 300  
      ข. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 500  
      ค. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 800  
      ง. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
      จ. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (5) การลางขัดส ีเคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต   
      ก. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 500  
      ข. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
      ค. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
      ง. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (6) การผลิตสะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่   
      ก. การผลิต 2,000  
      ข. การสะสมการจําหนาย   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
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          4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
      ค. การซอม การอัดแบตเตอรี่   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 800  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  
 (7) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ   
      ก. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 25 ตารางเมตร 500  
      ข. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 800  
      ค. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
      ง. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
      จ. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (8) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ   
      ก. การผลิต 1,000  
      ข. การซอมประกอบ   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 25 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51  -100 ตารางเมตร 800  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
         5) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
      ค. การอัดผาเบรก ผาคลัตซ   
          1)  โดยใชเครื่องจักร 1,000  
          2) โดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (9) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกา หรืออุปกรณเปน

สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 
  

      ก. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 25 ตารางเมตร 300  
      ข. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 500  
      ค. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 800  
      ง. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
      จ. สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  

8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   
 (1) การผลิตไมขีดไฟ 2,000  
 (2) การเลื่อย ซอย ขัดไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิวหรือตัดไมดวยเครื่องจักร   
      ก. การเลื่อยไม การซอยไม 1,000  
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      ข. การขัดไส เจาะขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไม   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 800  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (3) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสีแตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือ

ผลิตภัณฑจากไมหวาย ชานออย 
  

      1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 800  
      2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
      3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
      4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (4) การอบไม 2,000  
 (5) การผลิต สะสม แบง บรรจุธูป   
      ก. การผลิต   
         1) โดยใชเครื่องจักร 1,000  
         2) โดยไมใชเครื่องจักร 500  
      ข. การสะสมแบงบรรจุธูป   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 500  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 800  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ   
     1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 800  
     2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
    3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
    4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (7) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ 2,000  
 (8) การเผาถาน หรือสะสมถาน   
      ก. การเผา   
      ข. การสะสมถาน   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 25 ตารางเมตร 500  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 26 - 50 ตารางเมตร 800  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
         4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
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9 กิจการเกี่ยวกับการบริการ   
 (1) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
2,000  

 (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด   
      ก. การอาบ อบ นวด 2,000  
      ข. นวดแผนโบราณ 500  
 (3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

อนุญาตใน 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
1,000  

 (4) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 

1,000  

 (5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดเตรียมไวเพ่ือ
ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยไมมีคาตอบแทน
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

  

      1) มีหองพัก ต่ํากวา 50 หอง 1,000  
     2) มีหองพัก ตั้งแต 51 - 99 หอง 1,500  
     3) มีหองพัก ตั้งแต 100 หองข้ึนไป 2,000  
 (6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชาหรือหองแบงเชา

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
  

      ก. หองเชา หองแบงเชา   
          1) มีหองพัก ต่ํากวา 10 หอง 500  
          2) มีหองพัก ตั้งแต 10 หองข้ึนไป 800  
      ข. หองพัก อาคารชุดใหเชา   
         1) มีหองพักต่ํากวา 50 หอง 800  
         2) มีหองพักตั้งแต 51 - 99 หอง 1,000  
         3) มีหองพักตั้งแต 100 หองข้ึนไป 2,000  
 (7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,500  
 (8) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก    

คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
1,000  

 (9) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน   
เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 9(1) 

1,000  

 (10) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลน 
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

1,500  

 



– 41 – 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

 (11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  

        1) สถานท่ีประกอบการประเภทใชเครื่องปรับอากาศ 600  
        2) สถานท่ีประกอบการประเภทธรรมดา 300  
 (12) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 500  
 (13) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 1,500  
 (14) การประกอบกิจการสวนสนุกโบวลิง หรือตูเกม   
        ก. สวนสนุก   
           1) สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 1,000  
           2) สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต 101 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
       ข. ตูเกมตูละ 100  
 (15) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   
       1) มีคอมพิวเตอรไมเกิน 5 เครื่อง 300  
       2) มีคอมพิวเตอรตั้งแต 6 - 15 เครื่อง 500  
       3) มีคอมพิวเตอรตั้งแต 16 เครื่องข้ึนไป 1,000  
 (16) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ   
        ก. สนามฝกซอมกอลฟ 1,000  
        ข. สนามกอลฟ 2,000  
 (17) การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
1,000  

 (18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวานหนึ่งสวนใดของรางกาย 500  
 (19) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   
        ก. เลี้ยงและดูแลเด็กไมเกิน 5 คน 300  
        ข. เลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต 6 - 10 คน 500  
        ค. เลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต 11 - 15 คน 700  
        ง.เลีย้งและดูแลเด็กตั้งแต 16 คนข้ึนไป 900  
 (20) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ   
        ก. เลี้ยงและดูแลผูสงูอายุไมเกิน 5 คน 300  
        ข. เลี้ยงและดูแลผูสูงอายุตั้งแต 6 - 10 คน 500  
        ค. เลี้ยงและดูแลผูสูงอายุตั้งแต 11 - 15 คน 700  
        ง. เลี้ยงและดูแลผูสูงอายุตั้งแต 16 คนข้ึนไป 900  
 (21) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 
1,000  
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 (22) การประกอบกิจการใหบริการลานสะสม ตูบรรจุสินคา หรือลานจอดรถ
หัวลากตูบรรจุสินคา 

  

10 กิจการท่ีเกีย่วกับส่ิงทอ   
 (1) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก   
      ก. การทอผาดวยก่ีกระตุกไมเกิน 20 ก่ี 500  
      ข. การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต 21 ก่ีข้ึนไป 1,000  
      ค. การทอผาดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงรวมกันไมเกิน  20 แรงมา 2,000  
      ง. การทอผาดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงรวมกัน เกิน 20 แรงมา 3,000  
 (2) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห   
      1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 500  
      2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
      3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
      4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (3) การปนฝายนุนใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   
     ก. ดวยเครือ่งจักรท่ีมีกําลังแรงรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 500  
     ข. ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงรวมกันเกิน 20 แรงมา 1,000  
 (4) การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิง่ทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร   
      ก. ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 500  
      ข. ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงรวมกันเกินกวา 20 แรงมา 1,000  
 (5) การเย็บปกผา หรือสิง่ทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร   
      ก. เครื่องจักรตั้งแต 5 - 10 เครื่อง 500  
      ข. เครื่องจักรตั้งแต 11 - 20 เครื่อง 1,000  
      ค. เครื่องจักรตั้งแต 21 เครื่องข้ึนไป 2,000  
 (6) การพิมพผา และสิง่ทออ่ืน ๆ 2,000  
 (7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักรเครื่องละ 200  
 (8) การยอมฟอก กัดสีผาหรือสิง่ทออ่ืนๆ   
      ก. โรงงาน 2,000  
      ข. รับจางยอมท่ัวไป 500  

11 กิจการท่ีเกีย่วกับหินดินทรายซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
 (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลติภัณฑดินเผา   
      ก. โดยใชเครื่องจักร 2,000  
      ข. โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
 (2) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   
      ก. ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมา 500  
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      ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 5 แรงมาแตไมเกิน 20 แรงมา 1,000  
      ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 20 แรงมา 2,000  
 (3) การผลิตสิง่ของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 
  

      1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน  50ตารางเมตร 800  
      2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
     3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
     4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (4) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัด 

ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักรยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 11(2) 
  

      ก. ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมา 500  
      ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 5 แรงมาแตไมเกิน 20 แรงมา 1,000  
      ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 20 แรงมา 2,000  
 (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
      ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000  
      ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ   
      ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000  
      ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (7) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน   
      ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000  
      ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (8) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ หรือสวนผสม 2,000  
 (9) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภณัฑแกว   
      ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000  
      ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (10) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 1,000  
 (11) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 2,000  
 (12) การลางการขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจกแกว หิน หรือวัตถุ

อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6(5) 
500  

12 กิจการท่ีเกีย่วกับปโตรเลียมปโตรเคมีถานหินถานโคกและสารเคมีตางๆ   
 (1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ   
      ก. การผลิต 4,000  
      ข. การบรรจุ 1,500  
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     ค. การสะสม และการขนสง   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 200  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 50 ตารางเมตรข้ึนไป 500  
 (2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทํา

ละลาย 
  

     ก. การผลิต 1,000  
     ข. การบรรจุ 800  
     ค. การสะสม และการขนสง   
        1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 200  
        2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 50 ตารางเมตรข้ึนไป 500  
 (3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   
      ก. การผลิต การกลั่น 10,000  
      ข. การสะสม และการขนสง   
         1) สถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000  
         2) รานจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงรายยอย 1,000  
         3) รานจําหนายน้ํามันกาซรายยอย 500  
 (4) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก   
      ก. การผลิต 10,000  
      ข. การสะสม และการขนสง 1,000  
 (5) การพนสียกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7(1) 1,000  
 (6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียมพลาสติก

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  

      1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 800  
      2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
      3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
      4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (7) การโม สะสม หรือบดชัน   
      ก. การโม การบดชัน   
         1) โดยใชเครื่องจักร 3,000  
         2) โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
      ข. การสะสม   
         1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 300  
         2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 500  
         3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 800  
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        4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  
 (8) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี   
      ก. โดยไมใชเครื่องจักร 500  
      ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 1,000  
      ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 20 แรงมา 2,000  
 (9) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   
     ก. การผลิต 5,000  
     ข. การลางฟลมรูปถาย   
        1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 100 ตารางเมตร 1,000  
        2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (10) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 
  

 (11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
        1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 800  
        2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
        3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,500  
        4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  

 (12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
        ก. การผลิต 10,000  
        ข. การบรรจุ 1,500  
 (13) การผลิตน้ําแข็งแหง 1,500  
 (14) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 
  

        ก. การผลิต   
        ข. การสะสม และการขนสง   
           1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 800  
           2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
           3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา   
        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 500  
        ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 1,000  
        ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน 20 แรงมา 2,000  
 (16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนาโรค   
        ก. การผลิต 10,000  
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        ข. การบรรจุ ขนสง 3,000  
        ค. การสะสม 1,000  
 (17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว   
        ก. การผลิต 3,000  
        ข. การสะสม การบรรจุ 1,500  

13 กิจการอ่ืนๆ   
 (1) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   
      ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน 2 แรงมา 1,000  
      ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต 3 แรงมาข้ึนไป 2,000  
 (2) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 
  

      1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50ตารางเมตร 500  
      2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 800  
      3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
      4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
      ก. ทําดวยเครื่องจักร 1,000  
      ข. ทําดวยมือ 500  
 (4) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร   
      ก. การพิมพแบบ พิมพเขียว 1,000  
      ข. การถายเอกสารเครื่องละ 200  
 (5) การสะสมวัตถุหรือสิง่ของท่ีชํารุดใชแลว หรือเหลือใช   
     1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 500  

     2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 1,000  
     3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 2,000  
     4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 4,000  
 (6) การประกอบกิจการโกดังสินคา   
     1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 500  
     2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 800  
     3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
     4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (7) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม หรือแปร

สภาพเปนผลิตภณัฑใหม 
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     1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 200 ตารางเมตร 1,000  
     2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
 (8) การพิมพ เขียน พนส ีหรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิง่ทอ 800  
 (9) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา   
      1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 500  
      2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 800  

      3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 1,000  
      4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 (10) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   
        ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต 2 - 5 แรงมา 300  
        ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต 6 - 10 แรงมา 800  
        ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน 11 แรงมาข้ึนไป 1,500  
 (11) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 1,000  
 (12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 500  
 (13) การผลิตสะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล   
        ก. การผลิต 1,000  
        ข. การสะสม การขนสง   
           1) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยไมเกิน 50 ตารางเมตร 300  
           2) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 51 - 100 ตารางเมตร 500  
           3) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 101 - 200 ตารางเมตร 800  
           4) สถานท่ีประกอบการพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  

 

นายเหยยีน  นนทรัตน                   - ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติดําเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ         ตําบลหนองตาคง เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 
                                               2565 ในวาระท่ี 2 มีผูใดขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติฉบับนี้หรือไม 
 

                -  ไมมีผูใดขอแปรญัตติ 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                  - เม่ือไมมีผูใดขอแปรญัตติถือวาท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางเดิม 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                  - ตามท่ีประชุมสภาเทศบาลไดตั้งกรรมการแปรญัตตเิต็มสภาและคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ                             แปรญัตติไดพิจารณารางเทศบัญญัติฯ มีมติใหยืนรางเดิม 
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นายเหยยีน  นนทรัตน                  - ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  หากเห็นชอบใหยืนรางเดิมโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ                              
 

ท่ีประชุม                             - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหยืนรางเดิม (เห็นชอบ  8  เสียง, ไมเห็นชอบ  -   
                                               เสียง, งดออกเสียง  2  เสียง) 
 

              วาระท่ี 3 ข้ันลงมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง 
                                            เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2565 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปน 
ประธานสภาฯ                               อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2565ไดผานการพิจารณาในวาระท่ี 1 – 2  
                                                แลว วาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบล 
                                                หนองตาคงขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหตรา 
                                                เปนเทศบัญญัติหากเห็นชอบโปรดยกมือ 
 

ท่ีประชุม                - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองตาคง  
                                               เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2565 (เห็นชอบ 8  
                                               เสียง, ไมเห็นชอบ  -  เสียง, งดออกเสียง  2  เสียง) 
 

                               5.3 ญัตติเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
                                      ตั้งจายเปนรายการใหม  
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                    - ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ประธานสภาฯ                               2565 ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ ครับ 
 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน                  - เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง ขาพเจา ขอเสนอญัตติ เรื่อง 
นายกเทศมนตรีฯ                            การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งจาย 
                                                เปนรายการใหมจํานวน  13 รายการ เปนจํานวนเงิน 436,500.-บาท  
                                                ดังนี้ 
     

                                              หนวยตรวจสอบภายใน 
                               - แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบ  
                                                ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ ตั้ง 
                                                จายเปนรายการใหม จํานวนเงิน 6,000.-บาท (หกพันบาทถวน) ดังนี้ 

                                                 1. โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอ้ีทํางาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 6,000.-บาท  
                                                          รวมเปนเงินท้ังสิ้น 6,000.-บาท  
                                     - แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบ 
                                                          ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
                                                          จํานวน 2 รายการ ตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนเงิน 29,500.-บาท  
                                                          (สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) ดังนี้ 
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                                        1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ              
                                                           ละ 22,000.-บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 22,000.-บาท 
                                        2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก 
                                                           พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.-บาท รวมเปน 
                                                           เงินท้ังสิ้น 7,500.-บาท  
                                                           รวมโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 35,500.-บาท (สามหม่ืนหาพันหารอย 
                                                           บาทถวน) (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ 
                                                           และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)  
                                                         โอนลดจาก   
                                                          - แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบ 
                                                            บุคลากรหมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือ 
                                                           พนักงานสวนทองถ่ิน รายการเงินเดือนพนักงาน งบประมาณท่ีตั้งไว  
                                                            356,000.-บาท ปจจุบันงบคงเหลือ 156,000.-บาท ขอโอนลด  
                                                           35,500.-บาท ยอดคงเหลือหลังโอน 120,500.-บาท 
 

                                                         สํานักปลัดเทศบาล 
                                            - แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
                                                         ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ ตั้งจายเปนรายการใหม  
                                                         จํานวนเงิน 64,000.-บาท (หกหม่ืนสี่พันบาทถวน) ดังนี้ 
                                         1. จัดซ้ือเครื่องขยายเสียง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 32,000.- บาท รวม  
                                                           เปนเงินท้ังสิ้น 64,000.-บาท เพ่ือใชสําหรับเสียงตามสาย หมูท่ี 2 บาน 
                                                           จางวาง 
                                       โอนลดจาก   
                                                         - แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบ 
                                                           บุคลากรหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือ 
                                                           พนักงานสวนทองถ่ิน รายการเงินเดือนพนักงาน งบประมาณท่ีตั้งไว  
                                                           356,000.-บาท ปจจุบันงบคงเหลือ 120,500.-บาท ขอโอนลด  
                                                           64,000.-บาท ยอดคงเหลือหลังโอน 56,500.-บาท 
 

                                                         งานสังคมสงเคราะห 
                                            - แผนงานสังคมสงเคราะหงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห งบ 
                                                         ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
                                                         จํานวน 3 รายการ ตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนเงิน 27,000.-บาท (สอง 
                                                         หม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) ดังนี้ 
                                        1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไมนอย 
                                                           กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000.-บาท รวมเปนเงินท่ังสิ้น 
                                                           17,000.- บาท 
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                                        2. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500.-  
                                                           บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,500.- บาท 
                                       3. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink  
                                                         Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500.-บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น  
                                                         7,500.-บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 

                                               อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)  
                           รวมโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  27,000.-บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาท 
                           ถวน) 

                                                         โอนลดจาก   
                                                         - แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห  
                                                     งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)ประเภทเงินเดือนขาราชการ 
                                                           หรือพนักงานสวนทองถ่ินรายการเงินเดือนพนักงาน งบประมาณท่ีตั้งไว  
                                                           538,000.-บาท ปจจุบันงบคงเหลือ 142,761.-บาท ขอโอนลด  
                                                           27,000.-บาท ยอดคงเหลือหลังโอน 115,761.-บาท  
 

                                                         งานบริหารงานสาธารณสุข 
                                            - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน  
                                                           หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ ตั้งจาย 
                                                           เปนรายการใหม จํานวนเงิน 6,000.-บาท (หกพันบาทถวน) ดังนี้ 
                                        1. โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอ้ีทํางาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 6,000.-บาท   
                                                           รวมเปนเงินท้ังสิ้น 6,000.-บาท  
                                      - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน  
                                                           หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน  
                                                           ๔ รายการ ตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนเงิน 54,000.-บาท (หาหม่ืนสี่ 
                                                           พันบาทถวน) ดังนี้ 
                                        ๑. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย 
                                                           กวา 19 นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่องๆละ 17,0000-บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น  
                                                           ๑๗,๐๐๐.-บาท 
                                        ๒. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ  
                                                           ละ 22,000.-บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 22,000.-บาท 
                                       ๓. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink  
                                                         Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.-บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
                                                         7,500.-บาท 
                                       ๔. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน ๓ เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
                                                         รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๗,๕๐๐ บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ 
                                                         พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564) 
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                                                         รวมโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหม่ืนบาทถวน) 
                                                         โอนลดจาก   
                                                         - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 
                                                           หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงาน 
                                                           สวนทองถ่ิน รายการเงินเดือนพนักงาน งบประมาณท่ีตั้งไว 3๘6,000.- 
                                                           บาท ปจจุบันงบคงเหลือ 1๐๘,๔๕0.-บาท ขอโอนลด ๖๐,๐00.-บาท  
                                                           ยอดคงเหลือหลังโอน ๔๘,๔๕0.-บาท 
 

                                                           กองการศึกษา 
                                                         - แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
                                                           หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งจายเปนรายการใหม 
                                                           จํานวน 1 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น  250,000.-บาท ดังนี้ 
                                                           1. คาจัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 10 ขนาด 3.00 X 5.30 เมตร                      
                                                           ประกอบดวย 
                                                           1. กรอบไฟเบอรหลอข้ึนรูป พนสีทอง 
                                                           2. ภาพพระบรมฉายาลักษณ ไวนิล รัชกาลท่ี 10 
                                                           3. พานพุมเงิน พุมทอง 
                                                           4. ปายทรงพระเจริญ 
                                                           5. ตราสญัลักษณ วปร. 
                                                           6. ฐานเหล็กซิงคพับข้ึนรูปพนสีทอง 
                                                           7. โครงเหล็กประกอบดานหลัง ขนาด 2 นิ้ว X 2 นิ้ว 
                                                           โดยจัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 10  จํานวน 2 ซุม ใหแก 
                                                           1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแปลง จํานวน 1 ซุมๆ ละ 125,000.-บาท  
                                                           2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองคต จํานวน 1 ซุมๆ ละ 125,000.-บาท 
                                                           รวมโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  250,000 บาท             
                                                            โอนลดจาก   
                                                          - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
                                                            งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและ 
                                                            พิธีการตั้งไว 120,000.-บาท คงเหลือ 120,000.-บาท โอนลดจํานวน 
                                                            70,000.-บาท คงเหลือจํานวนเงินหลังโอน จํานวน 50,000.-บาท 
                                                          - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
                                                            งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ 
                                                            ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการแขงขันกีฬาตําบล 
                                                            หนองตาคง ตั้งไว 180,000.-บาท คงเหลือ 180,000.- บาท  โอนลด 
                                                            จํานวน  180,000 บาท คงเหลือจํานวนเงินหลังโอน จํานวน   -   บาท 
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            รวมตั้งเปนรายการใหม จํานวน 13 รายการ จํานวนเงินท้ังสิ้น 436,500.-       
                                                           บาท ขอเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคงเพ่ือพิจารณาให 
                                                           ความเห็นชอบตอไป 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดดวยครับ  
ประธานสภาฯ                      
 

นางภาวนา  สายทอง                    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
เลขานุการสภาฯ                           ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยน 
                                               แปลงงบประมาณขอ 27 กําหนดวา การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ 
                                               ลงทุน โดยการโอน  เพ่ิม โอนลดท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
                                               หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                  - ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ ไดเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาํป 
ประธานสภาฯ                             งบประมาณ 2565 จาํนวน 13 รายการ จํานวนเงินท้ังสิ้น 436,500.-บาท  
                                              มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือไม  
 

นายเหยยีน  นนทรัตน                 - หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบใหโอนเงิน 
ประธานสภาฯ                            งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 13 รายการ 
                                             จํานวนเงิน 436,500 บาท ท่ีไดเสนอมา ขอไดยกมือข้ึนครับ 
 

ท่ีประชุม              - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                                      
                                             พ.ศ.2565 จํานวน 13 รายการจํานวนเงิน 436,500.-บาท (เห็นชอบ 8   
                                             เสียง, ไมเห็นชอบ  -  เสียง, งดออกเสียง  2 เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายเหยียน  นนทรัตน               - ระเบียบวาระอ่ืนๆ มีทานใดจะสอบถามหรือไมหรือมีเรื่องชี้แจงหรือไม หากไมมี 
ประธานสภาฯ                           ผมขอปดการประชุม ขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.20 น. 
 

    (ลงชื่อ)……………………………………………… ผูจดบันทึกรายงาน 
     (นางภาวนา  สายทอง) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง ไดตรวจสอบรายงานการประชุม 
สภาเทศบาล ฉบับนี้แลว เม่ือวันท่ี……………………………………… 
    
 
                                         (ลงชื่อ)………………………………………………ประธานคณะกรรมการฯ 
             (นายเกียรติ์  สุขเอม) 
                            สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง 
 
 
                                     (ลงชื่อ)………………………………………………  กรรมการฯ 
     (นายเท่ียง  อาจมุณี) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………… กรรมการและเลขานุการฯ 
     (นายสุทิน  ยันตโกเศศ) 
                  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง 
 
 

 สภาเทศบาลตําบลหนองตาคง ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสภาเทศบาลตําบล 
หนองตาคง สมัยสามัญ  สมัยท่ี……………..ครั้งท่ี………….ประจาํป 2565  เม่ือวันท่ี…………………………………
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
 
 
                                       ลงชื่อ)……………………………………………… ผูรับรองรายงานการประชุม 
     (นายเหยียน  นนทรัตน) 
              ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง 
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