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สําเนา 

เทศบัญญตัิเทศบาลนครปากเกร็ด 

เร่ือง กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.   2549 

.................................... 
โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัวา่ดว้ยกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ

มาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับาง
ประการ เก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง มาตรา 29 ประกอบมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ประกอบกบัมาตรา 
60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล และผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   เทศบญัญติัน้ีเรียกว่า “เทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด เร่ือง กิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549” 

ขอ้ 2   เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นบัแต่วนัท่ีไดป้ระกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สาํนกังานเทศบาลนครปากเกร็ด แลว้เจด็วนั 

ขอ้ 3   ให้ยกเลิกเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2540 

บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง อ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว             
ในเทศบญัญติัน้ี หรือ ซ่ึงขดั หรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ีใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 

ขอ้ 4   ในเทศบญัญติัน้ี 
“กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า  กิจการท่ีมีกระบวน         

การผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต กิจการเก่ียวกบัการเล้ียงสัตว ์หรือกิจการเก่ียวกบัการบริการ ท่ีก่อให้เกิด
มลพิษหรือส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดโรค ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณขา้งเคียง
นั้นไม่ว่าจะเป็นเร่ืองมลพิษทางอากาศ ทางนํ้ า ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี 
ฝุ่ นละออง เขม่า เถา้ เป็นตน้   

“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  
“เจา้พนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจา้พนักงานซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง    

ใหป้ฏิบติัการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“การคา้” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย  ์การอุตสาหกรรม 

การเกษตร การผลิต หรือใหบ้ริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อนัมีมูลค่า 
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ข้อ  5 ให้ กิ จการ ท่ี เ ป็นอันตราย ต่อ สุขภาพดัง ต่อไป น้ี  เ ป็น กิจการ ท่ีต้อ ง มี                    
การควบคุม ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

กจิการทีเ่กีย่วกบัการเลีย้งสัตว์ 
1. การเล้ียงสตัวบ์ก สตัวปี์ก สตัวน์ํ้ า สตัวเ์ล้ือยคลานหรือแมลง 
2. การเล้ียงสตัวเ์พื่อรีดเอานํ้านม 
3. การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสตัว ์หรือธุรกิจอ่ืนใดอนัมีลกัษณะทาํนอง

เดียวกนั เพื่อทาํใหป้ระชาชนเขา้ชมหรือเพื่อทาํประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งน้ี จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่กต็าม 

กจิการทีเ่กีย่วกบัสัตว์และผลติภัณฑ์ 
4. การฆ่าสัตว ์ยกเวน้ในสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
5. การฟอกหนงัสตัว ์ขนสตัว ์การสะสมหนงัสตัว ์ขนสตัวท่ี์ยงัมิไดฟ้อก 
6. การสะสมเขาสตัว ์กระดูกสตัวท่ี์ยงัมิไดแ้ปรรูป 
7. การเค่ียวหนงัสตัว ์เอน็สตัว ์ไขสตัว ์
8. การตม้ การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง้ ยกเวน้ในสถานท่ี

จาํหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
9. การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว ์    

เขาสตัว ์หนงัสตัว ์ขนสตัวห์รือส่วนอ่ืนๆ ของสตัว ์
10. การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ        

การกระทาํอ่ืนต่อสตัวห์รือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสตัวห์รือพืช เพื่อเป็นอาหารสตัว ์
11. การสะสมหรือการลา้งคร่ัง 

         กจิการทีเ่กีย่วกบัอาหาร เคร่ืองดื่ม นํา้ดื่ม 
12. การผลิตเนย เนยเทียม 
13. การผลิตกะปิ นํ้ าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้ าบูดู ไตปลา เตา้เจ้ียว 

ซีอ้ิวดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
14. การผลิต การหมกั การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเวน้การผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
15. การตากเน้ือสัตว ์การผลิตเน้ือสัตวเ์ค็ม การเค่ียวมนักุง้ ยกเวน้การผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
16. การน่ึง การตม้ การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว ์

พืช ยกเวน้ในสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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17. การเค่ียวนํ้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ ง ยกเวน้ใน
สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

18. การผลิตเสน้หม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เตา้ฮวย เตา้หู ้วุน้เสน้ เก้ียมอ๋ี 
19. การผลิตแบะแซ 
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
21. การประกอบกิจการการทาํขนมปังสด ขนมปังแหง้ จนัอบั ขนมเป๊ียะ 
22. การแกะ การล้างสัตว์นํ้ า ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้น       

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
23. การผลิตนํ้ าอัดลม นํ้ าหวาน นํ้ าโซดา นํ้ าถั่วเหลือง เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ    

บรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
24. การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
25. การผลิตผลิตภณัฑจ์ากนํ้านมววั 
26. การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล ์สุรา เบียร์ นํ้าสม้สายชู 
27. การคัว่กาแฟ 
28. การผลิตลูกช้ินดว้ยเคร่ืองจกัร 
29. การผลิตผงชูรส 
30. การผลิตนํ้ากลัน่ นํ้าบริโภค 
31. การตาก การหมกั การดองผกั ผลไม ้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเวน้การผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
32. การผลิต การบรรจุใบชาแหง้ ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ 
33. การผลิตไอศครีม ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
34. การผลิตบะหม่ี มกักะโรนี หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีคลา้ยคลึง 
35. การประกอบกิจการหอ้งเยน็ แช่แขง็อาหาร 
36. การผลิตนํ้ าแข็ง ยกเวน้การผลิตเพื่อใชใ้นสถานท่ีจาํหน่ายอาหารและเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
37. การเกบ็ การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัตั้งแต่ 5 แรงมา้ข้ึนไป 

กจิการทีเ่กีย่วกบัยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองสําอาง ผลติภณัฑ์ชําระล้าง 
38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจกัร 
39. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผา้เยน็ กระดาษเยน็ เคร่ืองสาํอางต่างๆ 
40. การผลิตสาํลี ผลิตภณัฑจ์ากสาํลี 
41. การผลิตผา้พนัแผล ผา้ปิดแผล ผา้อนามยั ผา้ออ้มสาํเร็จรูป 
42. การผลิตสบู่ ผงซกัฟอก ผลิตภณัฑช์าํระลา้งต่างๆ 
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กจิการทีเ่กีย่วกบัการเกษตร 
43. การอดั การสกดัเอานํ้ามนัจากพืช 
44. การลา้ง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
45. การผลิตแป้งมนัสําปะหลงั แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนัดว้ย

เคร่ืองจกัร 
46. การสีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 
47. การผลิตยาสูบ 
48. การขดั การกระเทาะ การบดเมลด็พืช การนวดขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 
49. การผลิต การสะสมปุ๋ย 
50. การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถุคลา้ยคลึงดว้ยเคร่ืองจกัร 
51. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมนัสาํปะหลงั 

กจิการทีเ่กีย่วกบัโลหะหรือแร่ 
52. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใชต่้าง  ๆ
53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 
54. การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตดั การประสาน การรีด การอดัโลหะ        

ดว้ยเคร่ืองจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 
55. การเคลือบ การชุบโลหะดว้ยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเม่ียม นิเกิลหรือโลหะ

อ่ืนใด ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 
56. การขดั การลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจกัร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน้กิจการ  

ในขอ้ 52 
57. การทาํเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคดัเลือกหรือการลา้งแร่ 

กจิการทีเ่กีย่วกบัยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผ ุการพน่สี การพน่สารกนัสนิมยานยนต ์
59. การตั้งศูนยถ่์วงลอ้ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ี

เป็นส่วนประกอบของยานยนต ์เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 
60. การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไว้

บริการหรือจาํหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจกัรหรือ 
เคร่ืองกลดงักล่าวดว้ย 

61. การลา้ง การอดัฉีดยานยนต ์
62. การผลิต การซ่อม การผลิตแบตเตอร่ี 
63. การปะ การเช่ือมยาง 
64. การอดัผา้เบรค ผา้คลชั 
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กจิการทีเ่กีย่วกบัไม้ 
65. การผลิตไมขี้ดไฟ  
66. การเล่ือย การซอย การขดั การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาํค้ิว หรือ      

การตดัไมด้ว้ยเคร่ืองจกัร 
67. การประดิษฐ์ไม ้หวาย  เป็นส่ิงของดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการพ่น การทาสาร

เคลือบเงาสีหรือการแต่งสาํเร็จผลิตภณัฑจ์ากไมห้รือหวาย 
68. การอบไม ้
69. การผลิตธูป ดว้ยเคร่ืองจกัร 
70. การประดิษฐส่ิ์งของ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเขียนดว้ยกระดาษ 
71. การผลิตกระดาษต่างๆ 
72. การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

กจิการทีเ่กีย่วกบัการบริการ 
73. กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวน้แต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวน้แต่เป็นการให้บริการในขอ้ 73 หรือ

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
75. การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้ า อบไอนํ้ า อบสมุนไพร เวน้แต่เป็นการ

ใหบ้ริการในขอ้ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกนั 
77. การประกอบกิจการหอพกั อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ

กิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกนั 
78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
79. การจดัให้มีการแสดงดนตรี เตน้รํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะ 

หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
80. การประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่

เป็นการใหบ้ริการในขอ้ 73 
81. การจดัให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืน     

ในทาํนองเดียวกนั 
82. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เวน้แต่กิจการท่ีอยู่ในบงัคบัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
83. การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว ้นแต่เป็น             
การใหบ้ริการในขอ้ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
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84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้กม 
85. การประกอบกิจการสนามกอลฟ์หรือสถานฝึกซอ้มกอลฟ์ 
86. การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์ และ ส่ิงแวดลอ้ม 
87. การสกัผวิหนงั การเจาะหูหรือเจาะอวยัวะอ่ืน 

กจิการทีเ่กีย่วกบัส่ิงทอ  
88. การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผา้ด้วยเคร่ืองจกัร หรือการทอผา้ด้วยก่ี

กระตุกตั้งแต่ 5 ก่ีข้ึนไป 
89. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
90. การป่ันฝ้ายหรือนุ่นดว้ยเคร่ืองจกัร 
91. การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืนๆ ดว้ยเคร่ืองจกัร 
92. การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 5 เคร่ืองข้ึนไป 
93. การพิมพผ์า้ หรือการพิมพบ์นส่ิงทออ่ืนๆ 
94. การซกั การอบ การรีด การอดักลีบผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร 
95. การยอ้ม การกดัสีผา้หรือส่ิงทออ่ืนๆ 

กจิการทีเ่กีย่วกบัหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวตัถุทีค่ล้ายคลงึ  
96. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภณัฑเ์ผา 
97. การระเบิด การโม่ การป่นหินดว้ยเคร่ืองจกัร 
98. การผลิตเคร่ืองใชด้ว้ยซีเมนต ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
99. การสะสม การผสมซีเมนต ์ดิน ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
100. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
101. การเล่ือย การตดั หรือการประดิษฐหิ์นเป็นส่ิงของต่างๆ 
102. การผลิตชอลค์ ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
103. การผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

เช่น ผา้เบรค ผา้คลชั กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า เป็นตน้ 
104. การผลิตกระจกหรือผลิตภณัฑแ์กว้ 
105. การผลิตกระดาษทราย 
106. การผลิตใยแกว้หรือผลิตภณัฑจ์ากใยแกว้ 

กจิการทีเ่กีย่วกบัปิโตรเลีย่ม ถ่านหิน สารเคมี 
107. การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตวั

ทาํละลาย 
108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
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109. การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งนํ้ ามนัปิโตรเล่ียมหรือผลิตภณัฑ ์ 
ปิโตรเล่ียมต่าง ๆ 

110. การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโคก้ 
111. การพน่สี ยกเวน้ในขอ้ 58 
112. การประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ์     

เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง      
113. การโม่ การบดชนั 
114. การผลิตสีหรือนํ้ามนัผสมสี 
115. การผลิต การลา้งฟิลม์รูปถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนต ์
116. การเคลือบ การชุบ วตัถุดว้ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลทห์รือวตัถุ   

ท่ีคลา้ยคลึง 
117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลทห์รือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง 
119. การผลิตนํ้าแขง็แหง้ 
120. การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไมเ้พลิง 
121. การผลิตแชลแลค็หรือสารเคลือบเงา 
122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาํจดัศตัรูพืชหรือพาหะ 

นาํโรค  
123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

กจิการอืน่ๆ 
124. การพิมพห์นงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัดว้ยเคร่ืองจกัร 
125. การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเลคโทรนิคส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์ อีเลคโทรนิคส์ 
126. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
127. การพิมพแ์บบ พิมพเ์ขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
128. การสะสมวตัถุหรือส่ิงของชาํรุด ใชแ้ลว้หรือเหลือใช ้
129. การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ 
130. การลา้งขวด ภาชนะหรือบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ 
131. การพิมพสี์ลงบนวตัถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 
132. การก่อสร้าง 
133. กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
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ขอ้ 6   เม่ือพน้กาํหนดเกา้สิบวนันับแต่วนัท่ีเทศบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ห้ามมิให้ผูใ้ด
ประกอบกิจการตามประเภทที่ตอ้งควบคุมที่กาํหนดไวใ้น ขอ้ 5 ในลกัษณะที่เป็นการคา้ในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

   ขอ้ 7   ผูใ้ดประสงคป์ระกอบกิจการตาม ขอ้ 5 ในลกัษณะท่ีเป็นการคา้ ให้ยืน่คาํขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบพร้อมกบัหลกัฐาน ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตามท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดกาํหนด 
   ขอ้ 8   ผูป้ระกอบกิจการตาม ขอ้ 5 ทั้งท่ีเป็นการคา้และไม่เป็นการคา้จะตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์อนัเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะและมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพดงัต่อไปน้ี 

8.1 สถานท่ีนั้นตอ้งตั้ งอยู่ในทาํเลท่ีเหมาะสม ไม่มีนํ้ าท่วมขงัและสามารถ
ระบายนํ้าออกไดโ้ดยสะดวก 

8.2 ตอ้งจดัทาํรางระบาย หรือบ่อรับนํ้ าซ่ึงรับนํ้ าเสียดว้ยวตัถุถาวรมีลกัษณะ
เรียบ ไม่ซึม ไม่ร่ัว ระบายนํ้าไดส้ะดวก 

8.3 การระบายนํ้าตอ้งไม่ใหเ้ป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผูใ้ชน้ํ้ าในทางนํ้าสาธารณะหรือ
ผูอ้าศยัใกลเ้คียง 

   8.4 จดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสีย ตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
   8.5 จดัใหมี้แสงสวา่งและการระบายอากาศเพียงพอ 
   8.6 จดัใหมี้นํ้าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น 

8.7 จดัให้มีท่ีรองรับมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลอนัไดสุ้ขลกัษณะจาํนวนเพียงพอ 
และจดัสถานท่ีมิใหเ้ป็นท่ีอาศยัของสตัวน์าํโรค 

8.8 จดัให้มีส้วมท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ จาํนวนเพียงพอกบัจาํนวนคนท่ีทาํ
การอยูใ่นสถานท่ีนั้น และตอ้งตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีเหมาะสม รวมทั้งการกาํจดั
ส่ิงปฏิกูลด้วยวิ ธี ท่ี ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  ตามคําแนะนําของ            
เจา้พนกังานสาธารณสุข 

8.9 ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลกัษณะ ตามคาํแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คาํสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้ งระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ด 

ขอ้ 9  เม่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ินได้พิจารณาแลว้เห็นว่า ผูข้อรับใบอนุญาตได้ปฏิบติั
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตตามแบบท่ีเทศบาล           
นครปากเกร็ดกาํหนด 

ขอ้ 10  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาต พร้อมกบัชาํระค่าธรรมเนียม ตามอตัรา
ทา้ยเทศบญัญติัน้ีภายในสิบห้าวนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือแจง้การอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน 
หากมิไดม้ารับหรือชาํระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ถือวา่สละสิทธิ 
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ขอ้ 11 ผูรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคา้ ซ่ึงกาํหนดให้ควบคุมตามเทศบญัญติัน้ี
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอนัเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

11.1  รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู ่
เสมอ ถา้วตัถุดิบแห่งกิจการนั้นจะใช้เป็นอาหารตอ้งป้องกนัวตัถุนั้น   
ใหพ้น้จากฝุ่ นละอองและสตัวพ์าหะนาํโรค 

11.2  ประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต 
11.3 ปฏิบัติและจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการนั้ นให้ถูกต้องด้วย

สุขลกัษณะ 
11.4  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ          

ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน เขา้ตรวจสถานท่ี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ตลอดจนวิธีการประกอบการคา้นั้นไดใ้นเวลาอนัสมควร 

11.5  ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามคาํแนะนาํของเจา้พนักงาน
สาธารณสุข คาํสั่งเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน รวมทั้ งระเบียบ ขอ้บังคบัและ
ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ด 

ขอ้ 12  การขอต่ออายใุบอนุญาต จะตอ้งยืน่คาํขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุ เ ม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า               
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิไดช้าํระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ
จะตอ้งชาํระค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละยีสิ่บ ของจาํนวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งชาํระ 

ขอ้ 13  ผูรั้บใบอนุญาตตามเทศบญัญติัน้ี ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและ     
เห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ 14  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาํลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตยื่นคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน ภายในสิบห้าวนั นับแต่วนัท่ีทราบ    
ถึงการสูญหาย ถูกทาํลายหรือชาํรุดในสาระสาํคญั แลว้แต่กรณีพร้อมหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

14.1   เอกสารการแจง้ความต่อสถานีตาํรวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทาํลาย 
14.2 ใบอนุญาตเดิม กรณีชาํรุดในสาระสาํคญั 

ขอ้ 15  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไข ดงัน้ี 

15.1 การออกใบแทนใบอนุญาตใหป้ระทบัตราสีแดง “ใบแทน” กาํกบัไว้
ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ท่ีออกใบแทนพร้อมทั้ งลงลายมือช่ือ       
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
ในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 

15.2 ใหใ้ชใ้บแทนใบอนุญาตไดเ้ท่ากบัเวลาท่ีเหลือของอายใุบอนุญาตเดิม นั้น 
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15.3 บันทึกด้านหลังต้นขั้ วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย          
ถูกทาํลาย หรือ ชาํรุดในสาระสําคญั ของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่
กรณี และลง เล่มท่ี เลขท่ี ปี ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ้ 16   ใหใ้ชแ้บบพิมพ ์ตามท่ีกาํหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ี  
ขอ้ 17   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการรายใด ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตาม

เทศบญัญติัน้ี หรือตามบทแห่งพระราชบญัญติัหรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามความ
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน มีอาํนาจสั่งให้แกไ้ขหรือปรับปรุง
ให้ถูกตอ้งได ้และถา้ผูไ้ดรั้บคาํสั่งไม่แกไ้ขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกาํหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน มี
อาํนาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตภายในเวลาท่ีสมควร คร้ังละไม่เกินสิบหา้วนั 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดถูกพกัใชใ้บอนุญาตตั้งแต่สองคร้ัง
ข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตอ้งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตอีกหรือตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดว่าไดก้ระทาํความผิดตาม
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือการไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงก่อให้เกิด
อนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจสัง่เพิกถอนใบอนุญาตได ้

ขอ้ 18   ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ      
ท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได ้จนกวา่จะพน้กาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ้ 19   ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ี มีโทษตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ขอ้ 20   ใหน้ายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี

และใหมี้อาํนาจออกขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสัง่ ประกาศ เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
 

ประกาศ    ณ  วนัที ่ 18  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2549 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักด์ิ 
         (นายวิชยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
เห็นชอบ 

(ลงนาม)        พระนาย  สุวรรณรัฐ 
   (นายพระนาย  สุวรรณรัฐ) 
                ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
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หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใชเ้ทศบญัญติัฉบบัน้ี เน่ืองจากเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ในปัจจุบนั  
มีสภาพความเปล่ียนแปลง และความเจริญกา้วหน้าของสังคมมากข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งกาํกบัดูแลกิจการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการสาธารณสุข และเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตราย       
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 ซ่ึงใช้บงัคบัอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาพของสังคมปัจจุบนัและเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการกาํกบัดูแล ควบคุมและ
ป้องกนัเก่ียวกบักิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จึงจาํเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เร่ือง   กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 

 

ที ่ ประเภทกจิการ อตัรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 กจิการทีเ่กีย่วกบัการเลีย้งสัตว์  
1. การเล้ียงสตัวบ์ก สตัวปี์ก สตัวน์ํ้ า สตัวเ์ล้ือยคลานหรือแมลง  

 1.1 การเล้ียงสตัวบ์ก  
       1.1.1 จาํนวนไม่เกิน 20 ตวั 2,000 
       1.1.2 จาํนวนเกิน 20 ตวั แต่ไม่เกิน 100 ตวั 3,000 
       1.1.3 จาํนวนเกิน 100 ตวั 5,000 
 1.2 การเล้ียงสตัวปี์ก  
       1.2.1 จาํนวนไม่เกิน 100 ตวั 1,000 
       1.2.2 จาํนวนเกิน 100 ตวั แต่ไม่เกิน 1,000 ตวั 2,000 
       1.2.3 จาํนวนเกิน 1,000 ตวั 4,000 
 1.3 การเล้ียงสตัวน์ํ้ า  
       1.3.1 จาํนวนไม่เกิน 1,000 ตวั 500 
       1.3.2 จาํนวนเกิน 1,000 ตวั แต่ไม่เกิน 10,000 ตวั 1,000 
       1.3.3 จาํนวนเกิน 10,000 ตวั 1,500 
 1.4 การเล้ียงสตัวเ์ล้ือยคลาน หรือแมลง  
       1.4.1 การเล้ียงสตัวเ์ล้ือยคลาน จาํนวนไม่เกิน 100 ตวั 1,000 
       1.4.2 การเล้ียงสตัวเ์ล้ือยคลาน จาํนวนเกิน 100 ตวั แต่ไม่เกิน 1,000 ตวั 2,000 
       1.4.3 การเล้ียงสตัวเ์ล้ือยคลาน จาํนวนเกิน 1,000 ตวั 4,000 
       1.4.4 การเล้ียงแมลง 1,000 

2. การเล้ียงสตัวเ์พื่อรีดเอานํ้านม  
 2.1 จาํนวนไม่เกิน 20 ตวั 2,000 
 2.2 จาํนวนเกิน 20 ตวั แต่ไม่เกิน 100 ตวั 3,000 
 2.3 จาํนวนเกิน 100 ตวั 5,000 
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ที ่ ประเภทกจิการ อตัรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

3. การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสตัว ์หรือธุรกิจอ่ืนใดอนัมีลกัษณะทาํนอง
เดียวกนั เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งน้ี จะมี
การเรียกเกบ็ค่าดูหรือค่าบริการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือ ไม่กต็าม 

1,500 

 กจิการทีเ่กีย่วกบัสัตว์และผลติภัณฑ์  
4. การฆ่าสตัว ์ยกเวน้ในสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ

การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
10,000 

5. การฟอกหนงัสตัว ์ขนสตัว ์การสะสมหนงัสตัว ์ขนสตัวท่ี์ยงัมิไดฟ้อก 5,000 
6. การสะสมเขาสตัว ์กระดูกสตัวท่ี์ยงัมิไดแ้ปรรูป 5,000 
7. การเค่ียวหนงัสตัว ์เอน็สตัว ์ไขสตัว ์ 5,000 
8. การตม้ การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง้ ยกเวน้ในสถานท่ี

จาํหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
5,000 

9. การประดิษฐเ์คร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสตัว ์  เขา
สตัว ์หนงัสตัว ์ขนสตัว ์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสตัว ์

 

 9.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 9.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 9.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

10. การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทาํ
อ่ืนใดต่อสตัวห์รือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสตัวห์รือพืช เพื่อเป็นอาหาร
สตัว ์

 

 10.1 ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 1,000 
 10.2 เกิน 500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 5,000 
 10.3 เกิน 1,000 กิโลกรัม 10,000 

11. การสะสมหรือการลา้งคร่ัง 4,000 
 กจิการทีเ่กีย่วกบัอาหาร เคร่ืองดื่ม นํา้ดื่ม  

12. การผลิตเนย เนยเทียม 4,000 
13. การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เตา้เจ้ียว 

ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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ที ่ ประเภทกจิการ อตัรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 13.1 การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา 4,000 
 13.2 การผลิตนํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เตา้เจ้ียว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอส

ปรุงรสอ่ืนๆ 
6,000 

14. การผลิต การหมกั การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุง้เจ่า ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน 

 

 14.1 การผลิต การหมกั เกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 4,000 
 14.2 การผลิต การหมกั เกิน 1,000 กิโลกรัม 6,000 
 14.3 การสะสมเกิน 1,000 กิโลกรัม 1,000 

15.  การตากเน้ือสตัว ์การผลิตเน้ือสตัวเ์คม็ การเค่ียวมนักุง้ ยกเวน้การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

1,000 

16. การน่ึง การตม้ การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสตัว ์พืช 
ยกเวน้ในสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

2,000 

17. การเค่ียวนํ้ามนัหมู การผลิตกนุเชียง หมูยอ ไสก้รอก หมูตั้ง ยกเวน้ในสถานท่ี
จาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน  

 

 17.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 17.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 2,000 
 17.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนั 20 แรงมา้ 3,000 

18. การผลิตเสน้หม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เตา้ฮวย เตา้หู ้วุน้เสน้ เก้ียมอ๋ี   
 18.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 18.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 2,000 
 18.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 3,000 

19. การผลิตแบะแซ 2,000 
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

 20.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 20.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 4,000 
 20.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 8,000 
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ที ่ ประเภทกจิการ อตัรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

21. การประกอบกิจการการทาํขนมปังสด ขนมปังแหง้ จนัอบั ขนมเป๊ียะ  
 21.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 21.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 2,000 
 21.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 3,000 

22. การแกะ การลา้งสตัว ์ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการหอ้งเยน็ ยกเวน้การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

500 

23. การผลิตนํ้าอดัลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถัว่เหลือง เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

 23.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 500 
 23.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 5,000 
 23.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 8,000 

24. การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล  
 24.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 24.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 24.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 

25. การผลิตผลิตภณัฑจ์ากนํ้านมววั  
 25.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 4,000 
 25.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 5,000 
 25.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 

26.  การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล ์สุรา เบียร์ นํ้าสม้สายชู  
 26.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 4,000 
 26.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 5,000 
 26.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 

27. การคัว่กาแฟ  
 27.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 27.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 27.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 
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28. การผลิตลูกช้ินดว้ยเคร่ืองจกัร  
 28.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 3,000 
 28.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ 5,000 

29. การผลิตผงชูรส  
 29.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 4,000 
 29.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 8,000 

30. การผลิตนํ้ากลัน่ นํ้าบริโภค  
 30.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 30.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 30.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ 4,000 

31. การตาก การหมกั การดองผกั ผลไม ้หรือพืชอยา่งอ่ืน ยกเวน้การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

 

 31.1 กาํลงัการผลิตไม่เกิน 200 กิโลกรัม ต่อวนั 1,000 
 31.2 กาํลงัการผลิตเกิน 200 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม ต่อวนั 2,000 
 31.3 กาํลงัการผลิตเกิน 500 กิโลกรัม ต่อวนั 3,000 

32. การผลิต การบรรจุใบชาแหง้ ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ  
 32.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 32.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 32.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

33. การผลิตไอศกรีม ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
 33.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 750 
 33.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 3,000 
 33.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ 5,000 

34. การผลิตบะหม่ี มกักะโรนี หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั  
 34.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 34.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 34.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

35. การประกอบกิจการหอ้งเยน็ แช่แขง็อาหาร 10,000 
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36. การผลิตนํ้าแขง็ ยกเวน้การผลิตเพื่อใชใ้นสถานท่ีจาํหน่ายอาหารและเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน 

 

 36.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 2 แรงมา้ 1,000 
 36.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 2 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 10 แรงมา้ 3,000 
 36.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 10 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 5,000 
 36.4 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 10,000 

37. การเกบ็ การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัตั้งแต่ 5 แรงมา้ข้ึนไป 5,000 
 กจิการทีเ่กีย่วกบัยา เวชภณัฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองสําอาง ผลติภัณฑ์ชําระล้าง  

38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจกัร  
 38.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 38.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 38.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

39. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผา้เยน็ กระดาษเยน็ เคร่ืองสาํอางต่างๆ  
 39.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร หรือ ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 39.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 39.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 

40. การผลิตสาํสี ผลิตภณัฑจ์ากสาํลี 4,000 
41. การผลิตผา้พนัแผล ผา้ปิดแผล ผา้อนามยั ผา้ออ้มสาํเร็จรูป 6,000 
42. การผลิตสบู่ ผงซกัฟอก ผลิตภณัฑช์าํระลา้ง  

 42.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 42.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 42.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 
 กจิการทีเ่กีย่วกบัการเกษตร  

43. การอดั การสกดัเอานํ้ามนัจากพืช  
 43.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 3,000 
 43.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 6,000 
 43.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 10,000 

44. การลา้ง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 6,000 
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45. การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนัดว้ย
เคร่ืองจกัร 

6,000 

46. การสีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 5,000 
47. การผลิตยาสูบ  

 47.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 6,000 
 47.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 8,000 
 47.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 10,000 

48. การขดั การกะเทาะ การบดเมลด็พืช การนวดขา้ว ดว้ยเคร่ืองจกัร 5,000 
49. การผลิต การสะสมปุ๋ย  

 49.1 การผลิต 6,000 
 49.2 การสะสม 1,000 

50. การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถุคลา้ยคลึงดว้ยเคร่ืองจกัร 6,000 
51. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมนัสาํปะหลงั 6,000 

 กจิการทีเ่กีย่วกบัโลหะหรือแร่  
52. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใชต่้างๆ  

 52.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร หรือ ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 2,000 
 52.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 100 แรงมา้ 5,000 
 52.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 100 แรงมา้ 6,000 

53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 8,000 
54. การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตดั การประสาน การรีด การอดัโลหะ 

ดว้ยเคร่ืองจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเวน้กิจการในขอ้ 52  
 

 54.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร หรือ ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 54.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 4,000 
 54.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 

55. การเคลือบ การชุบโลหะดว้ยตะกัว่ สงักะสี ดีบุก โครเม่ียม นิเกิลหรือโลหะอ่ืน
ใด ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 

6,000 

56. การขดั การลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจกัร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 8,000 
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57. การทาํเหมืองแร่ การแยก การคดัเลือกหรือการลา้งแร่  
 57.1 การสะสมแร่ 4,000 
 57.2 การทาํเหมืองแร่ การแยก การคดัเลือกหรือการลา้งแร่ 4,000 
 กจิการเกีย่วกบัยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  

58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผ ุการพน่สี การพน่สารกนัสนิมยานยนต ์  
 58.1 การต่อ การประกอบ ยานยนต ์ 10,000 
 58.2 การเคาะ การปะผ ุการพน่สี  
      58.2.1 พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2,000 
      58.2.2 พื้นท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร 3,000 
 58.3 การพน่สารกนัสนิมยานยนต ์ 3,000 

59. การตั้งศูนยถ่์วงลอ้ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของยานยนต ์เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 

3,000 

60. การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต ์เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไวบ้ริการ
หรือจาํหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกลดงักล่าวดว้ย 

 

 60.1 พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2,000 
 60.2 พื้นท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 3,000 
 60.3 พื้นท่ีประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร 4,000 
 60.4 พื้นท่ีประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร 5,000 

61. การลา้ง การอดัฉีดยานยนต ์ 2,000 
62. การผลิต การซ่อม การอดัแบตเตอร่ี  

 62.1 การผลิต 5,000 
 62.2 การซ่อม การอดั 1,000 

63. การปะ การเช่ือมยาง  
 63.1 การปะ การเช่ือมยาง จกัรยาน จกัรยานยนต ์ 500 
 63.2 การปะ การเช่ือมยาง รถยนต ์เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 1,000 

64. การอดัผา้เบรก ผา้คลชั 1,500 
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 กจิการทีเ่กีย่วกบัไม้  
65. การผลิตไมขี้ดไฟ 8,000 
66. การเล่ือย การซอย การขดั การไส การเจาะ การขดุร่อง การทาํค้ิว หรือการตดัไม้

ดว้ยเคร่ืองจกัร 
 

 66.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 66.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 66.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

67. การประดิษฐไ์ม ้หวาย เป็นส่ิงของดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการพน่ การทา           
สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสาํเร็จผลิตภณัฑจ์ากไมห้รือหวาย 

 

 67.1โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 67.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 67.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

68. การอบไม ้ 4,000 
69. การผลิตธูป ดว้ยเคร่ืองจกัร 3,000 
70. การประดิษฐส่ิ์งของ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเขียนดว้ยกระดาษ  

 70.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 70.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 70.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

71. การผลิตกระดาษต่างๆ 5,000 
72. การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน  

 72.1 การเผาถ่าน 300 
 72.2 การสะสมถ่าน  
      72.2.1 ขายปลีก 500 
      72.2.2 ขายส่ง 1,000 
 กจิการทีเ่กีย่วกบัการบริการ  

73. กิจการสปาเพือ่สุขภาพ เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วา่ดว้ยสถานพยาบาล 

5,000 
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74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการในขอ้ 73 หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

 

 74.1 อาบ อบ นวด 10,000 
 74.2 นวดแผนโบราณ 3,000 
 74.3 นวดฝ่าเทา้  กดจุด  กดเสน้ 1,000 

75. การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เวน้แต่เป็นการ
ใหบ้ริการในขอ้ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

3,000 

76. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกนั  
 76.1 มีจาํนวนหอ้งพกัไม่เกิน 100 หอ้ง 5,000 
 76.2 มีจาํนวนหอ้งพกัเกิน 100 หอ้ง 10,000 

77. การประกอบกิจการหอพกั อาคารชุดใหเ้ช่า หอ้งเช่า หอ้งแบ่งเช่า หรือกิจการ
อ่ืนในทาํนองเดียวกนั 

 

 77.1 มีจาํนวนหอ้งพกัไม่เกิน 50 หอ้ง 2,000 
 77.2 มีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ 51-100 หอ้ง 3,000 
 77.3 มีจาํนวนหอ้งพกัเกิน 100 หอ้ง 5,000 

78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 4,000 
79. การจดัใหมี้การแสดงดนตรี เตน้รํา รําวง รองแงง็ ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะ หรือ

กิจการอ่ืนๆในทาํนองเดียวกนั 
5,000 

80. การประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่เป็น
การใหบ้ริการในขอ้ 73 

2,000 

81. การจดัใหมี้การเล่นสเกต็ โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืนใน
ทาํนองเดียวกนั 

3,000 

82. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เวน้แต่กิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

 82.1 พื้นท่ีไม่เกิน 25 ตารางเมตร 200 
 82.2 พื้นท่ีเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 300 
 82.3 พื้นท่ีเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 500 
 82.4 พื้นท่ีเกิน 100 ตารางเมตร 1,000 

   



 86

ที ่ ประเภทกจิการ อตัรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

83. การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมนํ้าหนกั โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ใหอ้าหารท่ีมีวตัถุประสงคพ์ิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืน
ใด เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการในขอ้ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่
ดว้ยสถานพยาบาล 

2,000 

84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้กม  
 84.1 กิจการสวนสนุก 5,000 
 84.2 ตูเ้กม  
       84.2.1 มีจาํนวนตูเ้กมไม่เกิน 5 ตู ้ 1,000 
       84.2.2 มีจาํนวนตูเ้กมเกิน 5 ตู ้แต่ไม่เกิน 10 ตู ้ 2,000 
       84.2.3 มีจาํนวนตูเ้กมเกิน 10 ตู ้ 5,000 

85. การประกอบกิจการสนามกอลฟ์หรือสถานฝึกซอ้มกอลฟ์ 5,000 
86. การประกอบกิจการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 

และส่ิงแวดลอ้ม 
3,000 

87. การสกัผวิหนงั การเจาะหู หรือเจาะอวยัวะอ่ืน 1,000 
 กจิการทีเ่กีย่วกบัส่ิงทอ  

88. การป่ันดา้ย การกรอดา้ย การทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก
ตั้งแต่ 5 ก่ีข้ึนไป 

5,000 

89. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 4,000 
90. การป่ันฝ้ายหรือนุ่นดว้ยเคร่ืองจกัร 4,000 
91. การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืนๆ ดว้ยเคร่ืองจกัร  

 91.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 91.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 100 แรงมา้ 4,000 
 91.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 100 แรงมา้ 5,000 

92. การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 5 เคร่ืองข้ึนไป  
 92.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรตั้งแต่ 5-10 เคร่ือง 1,000 
 92.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรตั้งแต่ 11-50 เคร่ือง 2,000 
 92.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรตั้งแต่ 51-100 เคร่ือง 3,000 
 92.4 โดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน 100 เคร่ือง 5,000 
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93.  การพิมพผ์า้ หรือการพิมพบ์นส่ิงทออ่ืนๆ  
 93.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 91.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้  3,000 
 91.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

94. การซกั การอบ การรีด การอดักลีบผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร  
 94.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 94.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 94.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

95. การยอ้ม การกดัสีผา้หรือส่ิงทออ่ืนๆ  
 95.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 500 
 95.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 กจิการทีเ่กีย่วกบัหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวตัถุทีค่ล้ายคลงึ  

96. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภณัฑดิ์นเผา  
 96.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 100 
 96.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 500 

97. การระเบิด การโม่ การป่นหินดว้ยเคร่ืองจกัร 4,000 
98. การผลิตเคร่ืองใชด้ว้ยซีเมนต ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  

 98.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 98.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 4,000 

99. การสะสม การผสมซีเมนต ์หิน ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  
 99.1 การสะสมซีเมนต ์หิน ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  
      99.1.1 จาํนวนท่ีสะสมไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม 1,000 
      99.1.2 จาํนวนท่ีสะสมตั้งแต่ 5,001-10,000 กิโลกรัม 2,000 
      99.1.3 จาํนวนท่ีสะสมเกิน 10,000 กิโลกรัม 3,000 
 99.2 การผสมซีเมนต ์หิน ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 5,000 

100. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  
 100.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 100.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 3,000 
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101. การเล่ือย การตดั หรือการประดิษฐหิ์นเป็นส่ิงของต่างๆ  
 101.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 101.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 

102. การผลิตชอลค์ ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  
 102.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 102.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 

103. การผลิตผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น     
ผา้เบรค ผา้คลชั กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า เพดาน ท่อนํ้า เป็นตน้  

 

 103.1 การผลิต ผา้เบรก ผา้คลชั 5,000 
 103.2 การผลิต กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า เป็นตน้ 5,000 

104. การผลิตกระจกหรือผลิตภณัฑแ์กว้  
 104.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 104.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 5,000 

105. การผลิตกระดาษทราย 2,000 
106. การผลิตใยแกว้หรือผลิตภณัฑจ์ากใยแกว้ 3,000 

 กจิการทีเ่กีย่วกบัปิโตรเลีย่ม ถ่านหิน สารเคมี  
107. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสาร    

ตวัทาํละลาย 
5,000 

108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ  
 108.1 การผลิต การบรรจุ 5,000 
 108.2 สถานท่ีสะสมก๊าซท่ีมีเน้ือท่ีไม่เกิน 100 ตารางเมตร 2,000 
 108.3 สถานท่ีสะสมก๊าซท่ีมีเน้ือท่ีเกิน 100 ตารางเมตร 1,000 
 108.4 ป้ัมก๊าซ 5,000 

109. การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งนํ้ามนัปิโตรเล่ียมหรือผลิตภณัฑ ์   
ปิโตรเล่ียมต่างๆ 

 

 109.1 การผลิต การกลัน่ 10,000 
 109.2 การสะสม การขนส่ง  
        109.2.1 จาํนวนท่ีสะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 200-1,000 ลิตร 1,000 
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        109.2.2 จาํนวนท่ีสะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 1,001-10,000 ลิตร 3,000 
        109.2.3 จาํนวนท่ีสะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 10,001-30,000 ลิตร 4,000 
        109.2.4 จาํนวนท่ีสะสมหรือขนส่งเกิน 30,000 ลิตร 5,000 

110. การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโคก้  
 110.1 การผลิต  5,000 
 110.2 การสะสม การขนส่ง 3,000 

111. การพน่สี ยกเวน้กิจการในขอ้ 58  
 111.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 111.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 3,000 
 111.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ 4,000 

112. การประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใชด้ว้ยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ์              
เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

 

 112.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 112.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 112.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

113. การโม่ การบดชนั  
 113.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 113.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 4,000 

114. การผลิตสีหรือนํ้ามนัผสมสี  
 114.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 114.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 114.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 4,000 

115. การผลิต การลา้งฟิลม์รูปถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนต ์  
 115.1 การผลิต  5,000 
 115.2 การลา้งฟิลม์รูปถ่าย 1,500 
 115.3 การลา้งฟิลม์ภาพยนต ์ 2,000 
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116. การเคลือบ การชุบ วตัถุดว้ยพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลทห์รือวตัถุท่ี
คลา้ยคลึง 

 

 116.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 116.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 116.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลทห์รือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  
 117.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 117.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 117.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง 5,000 
119. การผลิตนํ้าแขง็แหง้  

 119.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 119.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัตั้งแต่ 5-20 แรงมา้ 2,000 
 119.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 4,000 

120. การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไมเ้พลิงหรือสารเคมีอนัเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเ้พลิง 

10,000 

121. การผลิตแชลแลค็หรือสารเคมีเคลือบเงา  
 121.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 121.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 121.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาํจดัศตัรูพืชหรือพาหะนาํโรค  
 122.1 การผลิต 5,000 
 122.2 การบรรจุ 5,000 
 122.3 การสะสมเพื่อขายส่ง 2,000 
 122.4 การสะสมเพื่อขายปลีก 2,000 
 122.5 การขนส่ง 2,000 

123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 5,000 
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ที ่ ประเภทกจิการ อตัรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 กจิการอืน่ๆ  
124. การพิมพห์นงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัดว้ยเคร่ืองจกัร  

 124.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 124.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ 5,000 

125. การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเลคโทรนิคส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

 125.1 การผลิต 500 
 125.2 การซ่อม 2,000 

126. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  
 126.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 126.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 3,000 

127. การพิมพแ์บบ พิมพเ์ขียวหรือการถ่ายเอกสาร  
 127.1 การพิมพแ์บบ พิมพเ์ขียว 2,000 
 127.2 การถ่ายเอกสาร 1,000 

128. การสะสมวตัถุหรือส่ิงของท่ีชาํรุด ใชแ้ลว้หรือเหลือใช ้ 5,000 
129. การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ 5,000 
130. การลา้งขวด ภาชนะหรือบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้  

 130.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 130.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 3,000 

131. การพิมพสี์ลงบนวตัถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ  
 131.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 131.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 131.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

132. การก่อสร้าง  
 132.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 132.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 6,000 
 132.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 10,000 

133. กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 5,000 
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แบบคาํขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง(รายใหม่) 
 

           เขียนท่ี..................................................... 
                                                                          วนั...........เดือน..................................พ.ศ................. 
ขา้พเจา้.....................................................................................อาย.ุ................ปี   สญัชาติ......................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................... 
แขวง/ตาํบล.......................เขต/อาํเภอ..........................จงัหวดั.....................โทรศพัท.์.............................. 

ขอยืน่คาํขอรับใบอนุญาต / หนงัสือรับรองการแจง้ ประกอบกิจการ 
      สถานท่ีจาํหน่ายหรือสะสมอาหาร ประเภท......................................... 
           โดยมีพื้นท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 
       กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ประเภท.......................................... 
             มีคนงาน...................คน ใชเ้คร่ืองจกัรขนาด............................แรงมา้ 

       กิจการตลาด มีการจาํหน่าย..............................(เป็นประจาํ / เป็นคร้ังคราว / ตามวนันดั) 
       กิจการจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ จาํหน่ายสินคา้ประเภท.............................. 
            ณ บริเวณ.................................เขต........................................... 

ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  พร้อมคาํขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย ดงัน้ี คือ 
1. สาํเนาบตัรประจาํตวั  (ประชาชน/ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ)   
    เลขท่ีบตัร................................... 
2. สาํเนาทะเบียนบา้น 
3.  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ 
     3.1........................................... 
     3.2........................................... 
4. ......................................................... 
5. ......................................................... 
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แผนผงัแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบคาํขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ...............................................ผูข้อใบอนุญาต 
                  (................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี...................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย.............................. 
ถนน.......................................ตาํบล...................................................โทรศพัท.์................................ 
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ความเห็นเจา้พนกังานสาธารณสุข 
ตรวจสอบดา้นสุขลกัษณะแลว้ เห็นควรอนุญาต / ไม่อนุญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ.......................... 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
ความเห็นผูอ้าํนวยการกองการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม / หวัหนา้ฝ่ายสาธารณสุข 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
       
 
ความเห็นปลดัเทศบาล หรือรองปลดัเทศบาล 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
ความเห็นเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

ไดอ้อกใบอนุญาต / หนงัสือรับรองการแจง้ เล่มท่ี..................................เลขท่ี............................. 
ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย เล่มท่ี................เลขท่ี..................ลงวนัท่ี..........เดือน...........................พ.ศ........... 
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แบบคาํขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง(รายเก่า) 
 

                              เขียนท่ี.............................................. 
                         วนั.............เดือน..................................พ.ศ................ 

ขา้พเจา้........................................................................อาย.ุ................ปี   สญัชาติ........................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................ 
แขวง/ตาํบล......................เขต/อาํเภอ...........................จงัหวดั...............................โทรศพัท.์.................... 

ขอยืน่คาํขอรับใบอนุญาต / หนงัสือรับรองการแจง้ ประกอบกิจการประเภท............................... 
ตามใบอนุญาตเล่มท่ี....................เลขท่ี................ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี............เดือน.......................พ.ศ........... 
ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  พร้อมคาํขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย ดงัน้ี คือ 

1. ใบอนุญาต / หนงัสือรับรองการแจง้   
2.  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ 

2.1........................................... 
2.2........................................... 

3. ........................................................ 
4. ........................................................ 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบคาํขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
     ลงช่ือ..................................................ผูข้อรับใบอนุญาต 
          (.........................................................) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี...................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน................................ตาํบล..................................โทรศพัท.์.......................โทรสาร............................ 
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ความเห็นเจา้พนกังานสาธารณสุข 
ตรวจสอบดา้นสุขลกัษณะแลว้ เห็นควรอนุญาต / ไม่อนุญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ.......................... 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
       

 
ความเห็นผูอ้าํนวยการกองการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม / หวัหนา้ฝ่ายสาธารณสุข 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
ความเห็นปลดัเทศบาล หรือรองปลดัเทศบาล 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
ความเห็นเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

ไดอ้อกใบอนุญาต / หนงัสือรับรองการแจง้ เล่มท่ี............................เลขท่ี................................... 
ใบเสร็จ เล่มท่ี.....................เลขท่ี.....................ลงวนัท่ี.................เดือน.......................พ.ศ....................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


