๙๑

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
ใหใชบังคับเทศบัญญัติ เทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙
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.............................
ดวยเทศบาลนครเชีย งราย ไดตราเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เ ปนอันตราย
ตอสุขภาพ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครเชียงราย
และผูวาราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อบังคับใชภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยกําหนดเพิ่มเติมกิจการ
คาบางประเภท เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและตองควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่น ไดปฏิบัติการและควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหถูกตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเปนไปดวยความเหมาะสม
กั บ สภาวการณ ป จ จุ บั น ซึ่ ง การดํ า เนิ น การดั ง กล า ว บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหกระทําโดยออกเปนขอกําหนดทองถิ่น จึงจําเปนตอง
ตราเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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วันชัย จงสุทธนามณี
(นายวันชัย จงสุทธนามณี)
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

๙๒

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙

--------------------------------หลักการ
เพื่ อ กํ า หนดเพิ่ ม เติ ม กิ จ การค า บางประเภท เป น กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพและ
ตองควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เหตุผล
เพื่อ ให เ จ า พนั ก งานท องถิ่น ไดปฏิบัติ การและควบคุมกิจ การที่ เ ป น อั น ตรายตอสุ ข ภาพ
ใหถูกตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการ
ออกใบอนุ ญ าต กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพเป น ไปด ว ยความเหมาะสมกั บ สภาวการณ ป จ จุ บั น
ซึ่งการดําเนินการดังกลาว บทบัญญัติมาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหกระทําโดยออกเปนขอกําหนดทองถิ่นจึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

๙๓

เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙
-----------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ ข
เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการ
ให บ ริ ก าร เก็ บ ขน และกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย และอั ต ราค า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ พ.ศ. ๒๕๔๕
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) เทศบาลนครเชียงราย
จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครเชียงราย และผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
ดังตอไปนี้
ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “ เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง การควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตั้งแตวันที่ไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงรายแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓. ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมี
การควบคุมภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว หรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่ อ ให ป ระชาชนเข า ชมหรื อ เพื่ อ ประโยชน ข องกิ จ การนั้ น ทั้ ง นี้ จะมี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า ดู ห รื อ ค า บริ ก าร
ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
52

๙๔
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการฆา
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่จําหนาย
อาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว หนัง
สัตวขนสัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตว
(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่น
ใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าํ ดืม่
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ้ว
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(๔)การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(๕) การนึ่ ง การต ม การเคี่ ย ว การตาก หรื อ วิ ธี อื่ น ใดในการผลิ ต อาหารจากสั ต ว
พืช ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร อาหารเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ ย วน้ํ ามั น หมู การผลิต กุน เชีย ง หมู ย อ ไสก รอก หมูตั้ ง ยกเว น ในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๑๑) การแกะ การล า งสั ต วน้ํา ที่ไ มใ ชส ว นหนึ่ ง ของกิจ การหอ งเย็น ยกเว น การผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน

๙๕
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตางๆ
บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครือ่ งจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๒๑) การผลิตการบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๒๒) การผลิตไอศครีม ยกเวนการผลิตเพือ่ บริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานทีจ่ ําหนายอาหารและเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตัง้ แต ๕ แรงมาขึ้นไป
๔ . กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตางๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่นๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุย

๙๖
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุที่คลายคลึงกันดวยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครือ่ งใชตางๆ
(๒) การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะดวย
เครื่องจักรหรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการใน ๖ (๑)
(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด ยกเวนกรณีที่เปนสวนหนึ่ง
ของกิจการ ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล ดังกลาวดวย
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผาเบรค ผาคลัช
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสารเคลือบเงาสี
หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษตางๆ

๙๗
(๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑)
หรือในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอืน่
ในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการ
แสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ
ใหบริการใน ๙ (๑)
(๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่นในทํานอง
เดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูใ นบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารที่มวี ตั ถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตเปนการ
ใหบริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ
(๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก ตั้งแต
๕ กี่ ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน

๙๘
(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่นๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุทคี่ ลายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุทคี่ ลายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ
(๗) การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรค
ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง กรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑)
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม การบดชัน
(๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติกเซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง

๙๙
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ
ผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๑๓. กิจการอื่นๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอีเล็คโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอีเล็คโทรนิคส
อุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชาํ รุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การกอสราง
(๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา”
ขอ ๔ ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕ และให
ใชบัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพทายเทศบัญญัตินี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒

เดือน มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๔๙

วันชัย จงสุทธนามณี
(นายวันชัย จงสุทธนามณี)
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
เห็นชอบ
นายวรเกียรติ สมสรอย
(นายวรเกียรติ สมสรอย)
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
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๑๐๐

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ทายเทศบัญญัติฯ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙
ลําดับที่
๑

ประเภทการคา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. ไมเกิน ๕๐ ตัว

คาธรรมเนียม
ตัวละ

๒๐๐
๑๐,๐๐๐

ตัวละ

๑๐๐
๑๐,๐๐๐

ตัวละ

๑๐๐
๑๐,๐๐๐

ข. เกิน ๕๐ ตัว ขึ้นไป
๒

การเลี้ยงสุกร

ก.ไมเกิน ๑๐๐ ตัว
๓

ข. เกิน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงแพะ แกะ

ก.ไมเกิน ๑๐๐ ตัว
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

ข. เกิน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยง หาน เปด ไก
ตัวละ
การเลี้ยงสุนัขเพื่อการคา
การเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการคา
การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน
การเลี้ยงแมลงตางๆ
การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
ตัวละ
การประกอบกิจการการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการ
นั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม
หรือไมก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การขายเร การขายใน
ตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก.การฆาหาน เปด ไก ไมเกิน ๒๐ ตัว
ข.การฆาหานเปด ไก ไมเกิน ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ค.การฆาหาน เปด ไก เกิน ๕๐ ตัว ขึ้นไป
การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก
ก.การฟอกหนังสัตว
ข.การสะสมหนังสัตว
การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป

๑๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๑๐,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐๑

ลําดับที่

ประเภทการคา

๑๔
๑๕

การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร การขายเร และการขายในตลาด
การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตว
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือ
การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช
เพื่อเปนอาหารสัตว
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
ค.การสะสมอาหารสัตว
การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
การผลิต เนย เนยเทียม
การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดองหรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวนผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคครัวเรือน
การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อเค็ม การเคี่ยวมันกุง
การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใด ในการผลิตอาหารจาก
สัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การเคี่ยวน้ํามันหมู การทําแคบหมู การผลิตกุนเชียง ไสกรอก แหนม
หมูตั้ง หมูยอ ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาดและการผลิต
การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
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๒๘

การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. การผลิตน้ําอัดลม น้ําโซดา บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ข. การผลิตน้ําหวาน น้ําถั่วเหลือง บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
การคั่วกาแฟ
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
การผลิตลูกชิ้น
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ค.โดยใชเครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมาขึ้นไป
การผลิตผงชูรส
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
ก.โดยใชเครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ข.โดยใชเครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
ค.โดยใชเครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาขึ้นไป
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
การผลิตไอศกรีม ยกเวนผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก.เพื่อขายปลีกในสถานที่
ข.เพื่อขายสงหรือนําไปขายนอกสถานที่
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
การประกอบกิจการหองเย็น แชเย็นอาหาร
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๔๓

การผลิตน้ําแข็ง
ก.ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา
ข.ใชเครื่องจักรเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค.ใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา
ง.ใชเครื่องจักรเกิน ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป
การเก็บการถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง
การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
การผลิต การบรรจุ ยาสีฟน แชมพู ผาเย็น เครื่องสําอางตางๆ
ก.การผลิต การบรรจุ เพื่อสงเสริมอาชีพ
การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
การสีขาวดวยเครื่องจักร
ก.โดยใชเครื่องจักรรวมกันไมเกิน ๑๕ แรงมา
ข.โดยใชเครื่องจักรรวมกันเกิน ๑๕ แรงมา แตไมเกิน ๔๐ แรงมา
ค.โดยใชเครื่องจักรรวมกันเกิน ๔๐ แรงมา ขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาว
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
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๕๖

การผลิต การสะสมปุย
ก.การผลิต
ข.การสะสมปุย
การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุที่คลายคลึงดวยเครื่องจักรหรือใยจากพืช
เชน ปอ กระเจา ฝาย
การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือเครื่องใช
ตางๆ
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
(๑) เครื่องจักรกําลังรวมกันไมเกิน ๑ แรงมา
(๒) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
(๓) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ขึ้นไป
การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด
การกลึง การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา
ก.การตี การตัด
ข.การเชื่อม การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ค.การกลึง โดยใชเครื่องจักร
(๑) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๐ แรงมา
(๒) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา
(๓) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๓๐ แรงมา
(๔) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๓๐ แรงมาขึ้นไป
การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรือ
โลหะอื่นใดโดยใชเครื่องจักร
การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่น
(๑) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑ แรงมา
(๒) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
(๓) เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ขึ้นไป
การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
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กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล
การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
ยานยนต
ก.การตอการประกอบ
ข.การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
(๑) มีเนื้อที่ประกอบกิจการคาไมเกิน ๒๐๐ ตร.ม
(๒) มีเนื้อที่ประกอบกิจการคาเกิน ๒๐๐ ตร.ม ขึ้นไป
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริการหรือจําหนายในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง
ก.สถานที่ประกอบการมีพื้นที่ไมเกิน ๒๐๐ ตร.ม
ข.สถานที่ประกอบการมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม ขึ้นไป
การลาง การอัดฉีดยานยนต
การผลิตแบตเตอรี่
การซอม การอัดหรือชารต แบตเตอรี่ ไดนาโม
การซอมหมอน้ํารถยนต
การปะ การเชื่อมยาง
ก.รถจักรยาน
ข.รถจักรยายนต
ค.รถยนต
การผลิต การซอม การอัดผาเบรค ผาคลัช
กิจการที่เกี่ยวกับไม
การผลิตไมขีดไฟ
การเลื่อย การซอย การขัด การใส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือ
การตัดไมดวยเครื่องจักร
ก.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑ แรงมา
ข.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
ค.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาขึ้นไป
การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทา
การเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย โดยใช
เครื่องจักร
ก.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑ แรงมา
ข.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
ค.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ขึ้นไป
การอบไม

คาธรรมเนียม

๕,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๘๐๐
๕,๐๐๐
๘๐๐
๘๐๐
๑๕๐
๔๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๐๖
ลําดับที่

ประเภทการคา

๗๖

การผลิตธูป
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชเครื่องเขียนดวยกระดาษ โดยใชเครื่องจักร
ก.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ข.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
ค.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ขึ้นไป
การผลิตกระดาษหรือเยื่อกระดาษทุกชนิด กระดาษสา กระดาษชําระ
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
การเผาถานหรือการสะสมถาน
ก.ไมเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม
ข.เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด หรือทุกอยางรวมกัน เวนแตการ
ใหบริการในลําดับที่ ๘๐ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
- นวดแผนโบราณ
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตการ
ใหบริการ ในลําดับที่ ๘๐ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน รวมทั้ง
ใหเชาพักแรมคางคืน โดยคิดเปนรายวัน พักแบบรีสอรท บังกะโล
เกสทเฮาส และอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.โรงแรมฯ
ก.มีหองพักไมเกิน ๓๐ หอง
ข.มีหองพักเกิน ๓๐ หองแตไมเกิน ๖๐ หอง
ค.มีหองพักเกิน ๖๐ หองแตไมเกิน ๑๐๐ หอง
ง.มีหองพักเกิน ๑๐๐ หองขึ้นไป
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือ
กิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน
ก.มีหองพักไมเกิน ๑๐ หอง
ข.มีหองพักเกิน ๑๐ หองแตไมเกิน ๒๐ หอง
ค.มีหองพักเกิน ๒๐ หอง ขึ้นไป

๗๗

๗๘

๗๙

๘๐
๘๑

๘๒

๘๓

๘๔

คาธรรมเนียม
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๙๐๐
๑,๒๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐

๑๐๗
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คาธรรมเนียม

๘๕
๘๖

การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเเง็ง ดิสโกเทค
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่นๆในทํานองเดียวกัน เวน
แตเปนการใหบริการในลําดับที่ ๘๐
การจัดใหเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่นๆ
ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม การแตงเล็บ แตงหนา นวด
หรืออบหนาหรือผิว เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบ วิชาชีพเวชกรรม
ก.สถานที่เสริมสวยหรือแตงผม
ข.การแตงเล็บ
ค.การแตงหนา นวดหนา หรืออบหนาหรือผิว
ง.ผูรับจางแตงผม
การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ใหอาหารหรือยาที่มีวัตถุประสงคพิเศษการบริหารรางกาย
หรือโดยวิธีอื่นใดเวนแตเปนการใหบริการในลําดับที่ ๘๐ หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส
การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
ก.ประกอบกิจการสนามกอลฟ
ข.ประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ
การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่นๆ
การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวยกี่
กระตุก ตั้งแต ๕ กี่ ขึ้นไป
ก.กี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ แตไมเกิน ๑๐ กี่
ข.กี่กระตุกตั้งแต ๑๐ กี่ ขึ้นไป
ค.โดยใชเครื่องจักร
การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
การปนฝาย หรือนุน

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๘๗
๘๘
๘๙

๙๐

๙๑
๙๒

๙๓
๙๔
๙๕

๙๖
๙๗

๑,๕๐๐
๓,๐๐๐

เกาอี้ละ

คนละ

๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๑๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓๐๐
๖๐๐
๙๐๐
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๒,๕๐๐

๑๐๘
ลําดับที่
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คาธรรมเนียม

กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๐๐

๑๐๑

๑๐๒
๑๐๓

๑๐๔
๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

๑๑๑
๑๑๒

การพิมพผา การพิมพสีหรือลวดลายบนผาหรือสิ่งทออื่นๆ
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา โดยใชเครื่องจักร
ก.ความจุของเครื่องซักผาไมเกิน ๑๐ กิโลกรัม
ข.ความจุของเครื่องซักผาเกิน ๑๐ แตไมเกิน ๓๐ กิโลกรัม
ค.ความจุของเครื่องซักผาเกิน ๓๐ กิโลกรัมขึ้นไป
การยอมผา การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ทราย ซีเมนตหรือวัสดุที่คลายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑประเภทดินเผาทุกชนิดโดยไมใช
เครื่องจักร
ก.ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา
ข.ใชเครื่องจักรเกิน ๒ แรงมาขึ้นไป
การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต ปูนปาสเตอรหรือวัตถุที่คลายคลึง
ก.โดยไมใชเครื่องจักร
ข.โดยใชเครื่องจักร
การผสมซีเมนต หิน ทราย ดิน ลูกรัง กรวด หรือวัตถุที่คลายคลึง
รวมทั้งสถานที่ทําการผสมคอนกรีตที่พรอมเทลงแบบ
ก. การสะสมปูนซีเมนต ๑ ไมเกิน ๒๐๐ ถุง
ข. การสะสมปูนซีเมนต ตั้งแต ๒๐๐ ถุง แตไมเกิน ๕๐๐ ถุง
ค. การสะสมปูนซีเมนต ๕๐๐ ถุง ขึ้นไป
การเจียระไน เพชร พลอย หิน กระจก มรกต หยก หรือวัตถุที่คลายคลึง
การเลื่อย การตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ
การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือทําการเผาหินปูน
การผลิตผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชนผา
เบรค ผาครัช กระเบี้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา
สายพาน หินเจียระไน ประเก็น เปนตน
การผลิตกระจก ทําชนิดตางๆ หรือผลิตภัณฑแกว การประดิษฐกระจก
ทุกชนิด
การผลิตกระดาษทราย

๖๐๐
๓,๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๐๐
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๒,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๕๐๐
๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๐๙
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คาธรรมเนียม

๑๑๓

การผลิตใยแกว(Fiber glass ) หรือผลิตภัณฑจากใยแกว เชน
หลังคารถยนต ถังน้ํา ไฟเบอร
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง กรด ดาง สารออกซิไดส
หรือสารตัวทําละลายทุกชนิด
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ รวมถึงออกซิเจนเหลว
ไนโตรเจนเหลวหรือกาซในสถานะของเหลวอื่น
ก.การผลิต
ข.การสะสมไมเกิน ๖๐๐ ลิตร
ค.การสะสมเกิน ๖๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
ง.การสะสมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
การผลิต การกลั่น การเก็บ การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ เชนยางแอสฟลท น้ํามันเตา เปนตน
ก.ไมเกิน ๒๐๐ ลิตร
ข.เกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐๐ ลิตร
ค.เกิน ๖๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
ง.เกิน ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
การพนสี สถานที่ที่ทําการประดิษฐสิ่งของ
การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
การโม การบดชัน
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี เชน น้ํามันสน ทินเนอร เปนตน
การผลิต การลางฟลมถายรูปหรือฟลมภาพยนตร
การเคลือบ การชุบ วัตถุตางๆ ทั้งที่เปนโลหะและอโลหะดวยพลาสติก
เซลลูลอยดเบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง เชนชั้นวางภาชนะ
สายไฟฟา เปนตน
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ทุกชนิด
การผลิตน้ําแข็งหรือคารบอนไดออกไซดในสภาวะที่เปนของแข็ง
การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง พลุ หรือ สารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง เชน ดินประสิว กํามะถัน
การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา เชน แลกเกอร ยูริเทน วานิช
เปนตน
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๑๒๙

การผลิต การบรรจุ สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรคทุชนิด
เชน ยากันยุง สารเคมี
- การสะสม การขนสง สารดังกลาวขางตน
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาวทุกชนิด เชน กาวยาง กาวแปง กาว
หนังสัตว กาววิทยาศาสตร เปนตน
การพิมพสี ลงบนวัตถุที่ไมใชสิ่งทอ เชน กระดาษ ขวด พลาสติก
โดยใชเครื่องจักรรวมถึงการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ก.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ข.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
ค.เครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาขึ้นไป
การผลิต การซอมแซมเครื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณไฟฟา
อุปรกรณอิเลคโทรนิกส
การผลิตเทียน เทียนไข ขี้ผึ้ง ไขสัตว แวกซแข็ง หรือวัตถุที่คลายคลึง
การพิมพแบบ พิมพเขียว
- การถายเอกสารดวยเครื่องถายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของเกาที่ชํารุด ที่ใชแลว หรือเหลือใช
การประกอบกิจการจากโกดังเก็บสินคา
ก.พื้นที่ไมเกิน ๑๐๐ ตร.ม.
ข.พื้นที่ ตั้งแต ๑๐๐ ตร.ม แตไมเกิน ๕๐๐ ตร.ม.
ค.พื้นที่เกิน ๕๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป
การลางขวดหรือภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม
การกอสราง สรางตึก อาคาร สะพาน หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ รวมทั้ง
การตอเติมอาคารดวย
กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
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