เทศบัญญัติ
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

-๑-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------

หลักการ
ให้มีการการปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ
เหตุผล
โดยที่เทศบัญ ญัติเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช เรื่อ ง ควบคุมกิจ การที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2538 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบ
กับกฎกระทรวงสาธารณสุข ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ ป ระกาศใช้ บั งคับ ใหม่ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรื่อง กิจการที่เป็ น อัน ตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ประกาศใช้บังคับใหม่ โดยมีผลเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่ อ ง กิ จ การที่ เป็ น อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ลงวัน ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๓๘ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรื่ อง กิจ การที่ เป็ น อัน ตรายต่ อสุ ข ภาพ (ฉบั บ ที่ ๕) ลงวัน ที่ 27 สิ งหาคม ๒๕50 ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ซึ่งออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รายชื่ อกิ จการที่ เป็ น
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง ก าหนดประเภทหรื อ ขนาดของกิ จ การ
และหลั ก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ผู้ ข ออนุ ญ าตจะต้อ งด าเนิ น การก่ อนการพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าต
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงเห็นสมควรตราเทศบัญ ญัติเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช
เรื่อ ง ควบคุม กิจ การที่เป็น อัน ตรายต่อ สุข ภาพ เพื่อให้ สอดคล้องกับกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
สาธารณสุขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่นตามมาตรา 3๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ
กับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

-๒-

เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยเรื่อง ควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่ง พระราชบัญ ญัต ิ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓2
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิก ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕6๐ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช และผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด นครศรีธ รรมราช จึง ตราเทศบัญ ญัต ิไ ว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๓”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ติด
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่สานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๓8 และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
“ผู ้ด าเนิน กิจ การ” หมายความว่า เจ้า ของ หรือ ผู ้รับ ผิด ชอบในการด าเนิน การของสถาน
ประกอบกิจการนั้น
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษ ทางความสั่น สะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจ การของสถานประกอบกิจ การที่ทาให้มีผ ลกระทบ หรืออาจมีผ ลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
“มลพิษ ทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิด จากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้า” หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายถึง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

-๓-

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และ
ให้มีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
------------------------------------

ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑.๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ ยง รวบรวมสั ตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๒.๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑) การผลิ ต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซี อิ๊ว
น้าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น
(๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม
ตุน๋ เคีย่ ว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

-๔-

(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๗) การผลิต บะหมี่ มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๑๔) การผลิ ต สะสม หรื อแบ่ งบรรจุ เอทิ ลแอลกอฮอล์ สุ รา เบี ยร์ ไวน์ น้ าส้ มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(๓.๑๕) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่ม จากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(๓.๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาด
(๔.๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้
กับร่างกาย
(๔.๓) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่าง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(๕.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิ ต หรื อแบ่ งบรรจุแป้ งมั นส าปะหลั ง แป้ งสาคู แป้ งจากพื ช หรือแป้ งอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๕.๔) การสีข้าว นวดข้าว ด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
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(๕.๕)
(๕.๖)
(๕.๗)
(๕.๘)
(๕.๙)

การผลิตยาสูบ
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
การผลิตเส้นใยจากพืช
การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ
หรือแร่
(๖.๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน
(๖.๑)
(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลื อบ ชุ บโลหะด้ วยตะกั่ ว สั งกะสี ดี บุ ก โครเมี ยม นิ กเกิ ล หรือโลหะอื่ นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๕) การขั ด ล้ างโลหะด้ว ยเครื่ อ งจั ก ร หรือ สารเคมี ยกเว้น กิ จ การที่ ได้ รับ อนุ ญ าต
ใน (๖.๑)
(๖.๖) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๗.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการหรือ
จาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๗.๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๗.๖) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗.๗) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๗.๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๗.๙) การสะสม การซ่อ มเครื่องกล เครื่องจัก รเก่าหรืออุ ป กรณ์ ที่ เป็ น ส่ ว นประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัดไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๘.๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสีแต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๘.๔) การอบไม้
(๘.๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
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(๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘.๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
(๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้ บริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๙.๕) การประกอบกิ จ การโรงแรม สถานที่ พั ก ที่ มิ ใช่ โ รงแรมที่ จั ด ไว้ เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
พักชั่วคราวสาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิ จ การหอพั ก อาคารชุด ให้ เช่ า ห้ อ งเช่ า หรือ ห้ อ งแบ่ งเช่ า หรื อ
กิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้
เพลง หรือการแสดงอื่นๆในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นงานวัฒนธรรมและประเพณี
(๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน (๙.๑)
(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอืน่ ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๙.๑๑) การประกอบกิ จ การเสริ ม สวย หรื อ แต่ งผม เว้ น แต่ กิ จ การที่ อ ยู่ ในบั งคั บ ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๙.๑๗) การประกอบกิ จการห้ องปฏิ บั ติการทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
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(๙.๒๒) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้
บรรจุสินค้า
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้า ด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๑๐.๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๑๑.๒)
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม
(๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๑.๑๒) การล้ าง การขั ดด้ วยการพ่ นทรายลงบนพื้ นผิ วกระจก แก้ว หิ น หรือวั ตถุ อื่ นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๕)
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่างสารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาละลาย
(๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การผลิ ต สิ่ งของเครื่อ งใช้ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยยางเที ย ม พลาสติ ก เซลลู ล อยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

-๘-

(๑๒.๑๐)
(๑๒.๑๑)
(๑๒.๑๒)
(๑๒.๑๓)
(๑๒.๑๔)

การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้าแข็งแห้ง
การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุขนส่งสารกาจัดศัตรูพืช หรือพาหะนาโรค
(๑๒.๑๗) การผลิตสะสมหรือบรรจุกาว
(๑๓) กิจการอื่นๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ห รือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑๓.๓)
(๑๓.๔)
(๑๓.๕)
(๑๓.๖)
(๑๓.๗)

การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

(๑๓.๘)
(๑๓.๙)
(๑๓.๑๐)
(๑๓.๑๑)
(๑๓.๑๒)
(๑๓.๑๓)

การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
การให้บริการควบคุมป้องกัน และกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็ น
โรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี
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หมวด 2
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส้าหรับให้ผู้ด้าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด้าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
------------------------------------------------ส่วนที่ 1
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่น ใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ
ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้อ งเป็ น อาคารที่ มี ค วามมั่ น คงแข็งแรงเหมาะสมที่ จ ะประกอบกิ จการที่ ข ออนุ ญ าตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้าและห้องส้วมตามแบบ และจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจาทุกวัน
ส่วนที่ 2
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร้าคาญ
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่น
ใดอั นอาจเป็ นอั นตรายต่ อสุ ขภาพ ต้ องจั ดให้ มี ที่ ช าระร่ างกายฉุ กเฉิ นและที่ ล้ างตาฉุ กเฉิ นตามความจ าเป็ นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาดของการ
ประกอบกิจ การตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บรวบรวมหรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม และเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกาจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องดาเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือข้อบัญญัติเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชว่าด้วยการกาจัดมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกาจัดแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับการประกอบอาหารการ
ปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสาหรับ ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ทั้งนี้
ตามข้อบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชว่าด้วยสถานจาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้ องจัดวางสิ่ งของให้ เป็ น ระเบี ยบ เรียบร้อย ปลอดภั ย เป็ น
สั ดส่ วนและต้องรักษาความสะอาดให้ ถูกต้องตามสุ ขลั กษณะและอนามั ยเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และไม่
ก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้ อ ๑๕ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ม าตรการความปลอดภั ย ในการท างานและปฏิ บั ติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีการบันทึกการบารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมี
การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนด หรือยอมรับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อย
ละสี่สิบของจานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่
อาจก่ อให้ เกิดอัน ตรายหรื ออัค คีภั ย ได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้ว ยวัตถุอัน ตราย และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๑๗ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
มลพิษความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะต้ องด าเนิ นการควบคุ ม และป้ องกั นมิ ให้ เกิ ดผลกระทบจนเป็ นเหตุ ร าคาญหรือเป็ นอั นตรายต่ อสุ ขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนี้
หมวด 3
ใบอนุญาต
--------------------------------------ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วันที่ข้อบัญญั ตินี้มีผลใช้บังคับห้ ามมิให้ ผู้ ใดดาเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะทีเ่ ป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียว และสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้ อ ๑๙ ผู้ ใดประสงค์ จ ะประกอบกิ จ การตามที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ตามข้ อ ๖ ในลั ก ษณะ
ที่เป็ นการค้าจะต้องยื่นคาขอรั บใบอนุ ญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญั ตินี้ พร้อมกับเอกสาร และหลั กฐาน
ดังต่อไปนี้
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๑๑ -

(๑) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน /ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนั งสื อ มอบอ านาจกรณี ที่ เจ้ าของสถานประกอบกิ จ การไม่ ม าด าเนิ น การด้ ว ยตนเอง
หรือเป็นผู้แทนรับมอบอานาจกรณีที่เป็นนิติบุคคล
(๔) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล
(๕) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๐ เมื่อ ได้ รับ คาขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรือค าขอต่ ออายุใบอนุญ าต ให้ เจ้าพนัก งานท้ องถิ่ น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการ
ได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่ และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญ าตหรือมีห นังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญ าตพร้อมด้วยเหตุผ ล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
ข้อบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มีเหตุจ าเป็ น ที่ เจ้ าพนั กงานท้ อ งถิ่ นไม่ อาจออกใบอนุ ญ าตหรือยั งไม่ อาจมี คาสั่ งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิ นสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนั งสื อ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอทราบถึงเหตุแ ห่ งความล่ าช้าทุ กเจ็ด วัน จนกว่าจะพิ จารณาแล้ วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ ง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เท่านั้น
การขอต่ออายุ ใบอนุ ญ าตจะต้ องยื่น คาขอก่อนใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่อได้ยื่น คาขอพร้อมกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หมวด 4
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
------------------------------------------ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับ
กรณี ที่เป็ น การขอต่ออายุใบอนุญ าตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ยค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก
เลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๑๒ -

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๒๔ บรรดาค่าธรรมเนี ยม และค่าปรับ ตามข้อบั ญ ญั ตินี้ให้ เป็น รายได้ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ข้ อ ๒๕ ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้โดยเปิ ด เผย และเห็ น ได้ ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุ ญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทาลาย หรือชารุดตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขดัง ต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๒๗ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ ออกตามพระราชบัญ ญั ติก ารสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่
เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ป ฏิบัติห รือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบั ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้ อ ๒๙ ค าสั่ งพั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตและค าสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ท าเป็ น หนั งสื อ แจ้งให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่ พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ ให้ ปิ ดค าสั่ งนั้ น ไว้ในที่ เปิ ดเผยเห็ น ได้ง่าย ณ ภู มิล าเนาหรือ ส านั ก ท าการงานของผู้ รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๑๓ -

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๑๔ -

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย
เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

ล้าดับที่

ประเภทกิจการ

1

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑.๑) การเพาะพันธุ์ เลีย้ ง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
๑. สัตว์บก
ก. จานวนตั้งแต่ 5 - 10 ตัว
ข. จานวนตั้งแต่ 11 - 30 ตัว
ค. จานวนตั้งแต่ 31 - 50 ตัว
ง. จานวนตั้งแต่ 51 - 100 ตัว
จ. จานวนตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป
๒. สัตว์ปีก
ก. จานวนตั้งแต่ 10 - ๕0 ตัว
ข. จานวนตั้งแต่ 51 - 100 ตัว
ค. จานวนตั้งแต่ 101 - 500 ตัว
ง. จานวนตั้งแต่ 501 – 1,000 ตัว
จ. จานวนตั้งแต่ 1,001 ตัวขึ้นไป
๓. สัตว์น้า
ก. จานวนตั้งแต่ 100 - ๑,000 ตัว
ข. จานวนตั้งแต่ ๑,๐001 ตัวขึ้นไป
4. สัตว์เลื้อยคลาน หรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า
ก. จานวนตั้งแต่ 30 - 100 ตัว
ข. จานวนตั้งแต่ ๑01 ตัวขึ้นไป
5. แมลง
จานวนตั้งแต่ ๑00 ตัวขึ้นไป
6. การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้านม
ก. จานวนไม่เกิน 20 ตัว
ข. จานวนตั้งแต่ 21 - 50 ตัว
ค. จานวนตั้งแต่ 51 ตัวขึ้นไป
(๑ .๒) การประกอบกิ จ การเลี้ ย ง รวบรวมสั ต ว์ หรื อ ธุ รกิ จ อื่ น ใดอั น มี ลั ก ษณะท านองเดี ย วกั น
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม

2

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(2.1) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
ค. เข้าข่ายโรงงาน

1๐๐.3๐๐.5๐๐.1,0๐๐.5,000.10๐.3๐๐.5๐๐.1,00๐.๓,0๐๐.5๐๐.๑,๐๐๐.5๐๐.๑,๐๐๐.5๐๐.5๐๐.8๐๐.๑,๐๐๐.3,๐๐๐.-

5๐๐.1,0๐๐.3,0๐๐.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๑๕ ล้าดับที่

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
1,0๐๐.-

ประเภทกิจการ
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
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(๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
ค. เข้าข่ายโรงงาน
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูกเขา หนัง ขนสัตว์
หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. เข้าข่ายโรงงาน
(๒.๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
ก. ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน
ข. เกินกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน
(๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย
ในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอวิ๊ น้าจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
ก. พื้นทีต่ ั้งแต่ 50 - 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดูไตปลา
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ก. พื้นที่ตั้งแต่ 50 - 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
ก. พื้นที่ตั้งแต่ 50 - 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
ก. พื้นที่ตั้งแต่ 50 - 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป

1,0๐๐.5๐๐.1,0๐๐.3,0๐๐.1,0๐๐.3,000.800.1,0๐๐.2,0๐๐.-

3๐๐.500.1,000.-

3๐๐.500.1,000.3๐๐.500.1,000.3๐๐.500.1,000.-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๑๖ ล้าดับที่

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

ประเภทกิจการ
(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น โดยใช้เครื่องจักร
ก. พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไป
(๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยใช้เครื่องจักร
ก. พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๓.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยใช้เครื่องจักร
ก. พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร
ค. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๓.๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ โดยใช้เครื่องจักร
ก. พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๓.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๓.๑๕) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
ก. การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
ข. การผลิตน้าจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(๓.๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
ก. การผลิตน้าแข็ง
ข. สะสม แบ่งบรรจุ ขนส่งน้าแข็ง

5๐๐.๑,0๐๐.3๐๐.500.1,000.3๐๐.500.1,000.30๐.500.5๐๐.1,000.5๐๐.2,000.3๐๐.1,000.5๐๐.1,000.5๐๐.1,0๐๐.1,0๐๐.3,0๐๐.5๐๐.15๐.-/ตู้
1,0๐๐.5๐๐.-
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อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

ประเภทกิจการ
(๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัด ลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพื ช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด โดยใช้เครื่องจักร
ก. พื้นที่ตั้งแต่ 50 - 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๓.๑๘) การผลิ ต สะสม หรื อแบ่ งบรรจุ อาหารบรรจุ กระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่ นใด โดยใช้
เครื่องจักร
ก. พื้นที่ตั้งแต่ 50 - 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม โดยใช้เครื่องจักร
ก. พื้นที่ตั้งแต่ 50 - 100 ตารางเมตร
ข. พืน้ ที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ โดยใช้เครื่องจักร
ก. พื้นที่ตั้งแต่ 50 - 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
พื้นที่ตงั้ แต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป
(๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร โดยใช้เครื่องจักร
(๓.๒๔) การเก็บการถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักร ไม่เกิน 10 แรงม้า
ข. เครื่องจักร ตั้งแต่ 11 - 15 แรงม้า
ค. เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมตัง้ แต่ 16 แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาด
(๔.๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา โดยใช้เครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๔.๓) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
ก. การผลิต
ข. การบรรจุ
(๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้า ยาทา ความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่าง ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
ก. การผลิต (เข้าข่ายโรงงาน)
ข. การสะสม การแบ่งบรรจุ

1,0๐๐.2,0๐๐.500.1,500.1,0๐๐.2,0๐๐.5๐๐.1,5๐๐.5๐๐.1,5๐๐.500.1,000.50๐.1,0๐๐.2,0๐๐.5๐๐.1,0๐๐.4,0๐๐.3,0๐๐.1,0๐๐.1,0๐๐.3,0๐๐.2,0๐๐.1,0๐๐.-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๑๘ ล้าดับที่

6

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

ประเภทกิจการ
(๕.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
ก. พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึน้ ไป
(๕.๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือแป้งอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
ก. การผลิตโดยใช้เครื่องจักร
ข. การแบ่งบรรจุ
(๕.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครือ่ งจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
พื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึน้ ไป
(๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช โดยใช้เครื่องจักร
(๕.๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
ก. การผลิตโดยใช้เครื่องจักร
ข. การสะสม หรือ แบ่งบรรจุ ปริมาณตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัม ขึ้นไป
(๕.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
ก. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 21 - 50 แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 51 แรงม้า ขึ้นไป
(๕.๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
ก. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 21 - 50 แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 51 แรงม้า ขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ ๒1 แรงม้า ขึ้นไป
(๖.๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๑)
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ ๒1 แรงม้า ขึ้นไป
(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า
ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๑)
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 21 - 50 แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 51 แรงม้า ขึ้นไป
(๖.๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบกุ โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่
ได้รับอนุญาตใน (๖.๑)
ก. พื้นทีไ่ ม่เกิน 200 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
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อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

ประเภทกิจการ
(๖.๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๑)
ก. พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๖.๖) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
ก. การต่อ ประกอบยานยนต์
ข. การเคาะ ปะผุ พ่นสี พ่นสารกันสนิมยานยนต์
- พื้นที่การประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
- พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ ๒๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๗.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่
เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ก. รถจักรยานยนต์ หรือสามล้อเครื่อง
ข. รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจาหน่าย และ
ในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๗.๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ ๒๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๗.๖) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
ก. การผลิต
ข. การสะสม จาหน่าย ซ่อม อัดแบตเตอรี่
(๗.๗) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชือ่ มยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
ก. รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ข. รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องจักรกล
- พื้นที่การประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
- พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ ๒๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๗.๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
ก. การผลิต
ข. การซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๗.๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ ๒๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกัน ไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกัน ตั้งแต่ 6 - 10 แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกาลังรวมกัน ตั้งแต่ 11 แรงม้า ขึ้นไป
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อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

ประเภทกิจการ
(๘.๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้
หวาย ชานอ้อย
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ ๒๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๘.๔) การอบไม้
(๘.๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นทีก่ ารประกอบการตั้งแต่ ๒๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๘.๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
ก. การเผาถ่าน
ข. การสะสมถ่าน
- พื้นที่การประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
- พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ ๒๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิ จ การสปาเว้ น แต่ เป็ น การให้ บ ริ ก ารในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพื่ อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้ วยสถานประกอบการเพื่ อ
สุขภาพ
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
ก. มีจานวนห้องไม่เกิน 2๐ ห้อง
ข. มีจานวนห้องตั้งแต่ 21 ห้อง ขึ้นไป
(๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพือ่ สุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ก. มีจานวนเตียงนวดไม่เกิน 5 เตียง
ข. มีจานวนเตียงนวดตั้งแต่ 6 เตียง ขึ้นไป
(๙.๔) การประกอบกิ จการสถานที่ อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุ นไพร เว้ น แต่ เป็ น การให้ บ ริ ก ารใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอืน่ ในทานองเดียวกัน
ก. มีจานวนห้องไม่เกิน 3๐ ห้อง
ข. มีจานวนห้องตั้งแต่ 31 - 50 ห้อง
ค. มีจานวนห้องตั้งแต่ 51 - 100 ห้อง
ง. มีจานวนห้องตั้งแต่ 101 ห้อง ขึ้นไป
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อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

ประเภทกิจการ
(๙.๖) การประกอบกิ จการหอพั ก อาคารชุด ให้เช่า ห้ องเช่ า หรือห้ องแบ่งเช่ าหรือกิจการอื่นใน
ทานองเดียวกัน
ก. มีจานวนห้องไม่เกิน 2๐ ห้อง
ข. มีจานวนห้องตั้งแต่ 21 - 30 ห้อง
ค. มีจานวนห้องตั้งแต่ 31 - 50 ห้อง
ง. มีจานวนห้องตั้งแต่ 51 ห้อง ขึ้นไป
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 5๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ 51 - 1๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นทีก่ ารประกอบการตั้งแต่ 1๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน (๙.๑)
(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
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(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเวชกรรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร
ค. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ 1๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๙.๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
(๙.๒๒) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป

500.1,000.1,500.2,000.1,500.1,000.1,500.2,000.1,000.3,000.-

200.300.500.1,000.1,000.1,000.500.5,000.1,000.500.1,000.1,000.500.5,000.1,000.2,000.500.1,000.-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๒๒ ล้าดับที่
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ประเภทกิจการ
(๑๐.๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๐.๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
ก. โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕ - 1๐ เครื่อง
ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 11 เครื่อง ขึ้นไป
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออืน่ ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
ก. มีเครื่องจักร 1 – 3 เครื่อง
ข. มีเครื่องจักรตั้งแต่ 4 เครื่อง ขึ้นไป
(๑๐.๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
ก. พื้นทีก่ ารประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๑๑.๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๑๑.๒)
ก. ไม่เกิน 5 ตัน
ข. ตั้งแต่ 6 ตัน ขึ้นไป
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกัน น้อยกว่า 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกัน ตั้งแต่ 5 - 10 แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกัน ตั้งแต่ 11 แรงม้า ขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
1,000.2,000.1,000.2,000.500.1,000.500.1,000.200.500.500.1,000.500.1,000.3,000.3,000.1,000.2,000.800.1,000.500.1,000.3,000.3,000.300.500.1,000.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๒๓ ล้าดับที่
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ประเภทกิจการ
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๑.๑๒) การล้างการขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจกแก้วหินหรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๕)
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาละลาย
ก. การผลิต
ข. การบรรจุ การสะสมการขนส่ง
- ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
- ตั้งแต่ ๕,๐๐1 ลิตรขึ้นไป
(๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
ก. การผลิต การสะสม หรือ บรรจุ
ข. การขนส่ง
- ไม่เกิน 5,000 ลิตร
- ตั้งแต่ 5,001 ลิตร ขึ้นไป
ค. ก๊าซบรรจุถัง
- พื้นทีน่ ้อยกว่า 35 ตารางเมตร
- พื้นที่ตั้งแต่ 36 ตารางเมตร ขึ้นไป
ง. ปัม๊ ก๊าซ
(๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ก. การผลิต การกลั่น ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
ข. การสะสม การขนส่ง
- ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
- ตั้งแต่ ๕,๐๐1 ลิตร ขึ้นไป
(๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
ก. การผลิต
ข. การสะสม การขนส่ง
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รับอนุญาตใน (๗.๑)
ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่การประกอบการตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันน้อยกว่า 10 แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 แรงม้า ขึ้นไป
(๑๒.๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
ก. การผลิต
ข. การล้างฟิล์มถ่ายรูป / การล้างฟิล์มภาพยนตร์

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
3,000.3,000.1,000.-

5,000.1,000.2,000.5,000.1,000.3,000.300.1,000.2,000.5,000.1,000.3,000.5,000.3,000.500.1,000.3,000.1,000.500.1,500.3,000.3,000.500.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๒๔ ล้าดับที่

13

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

ประเภทกิจการ
(๑๒.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุทคี่ ล้ายคลึง
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
ก. การผลิต
ข. การสะสม การขนส่ง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
ก. การผลิต
ข. การบรรจุ สะสม การขนส่ง
(๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
ก. การผลิต (เข้าข่ายโรงงาน)
ข. การบรรจุ สะสม การขนส่ง
กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันน้อยกว่า ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 แรงม้า
(๑๓.๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ก. การผลิต
ข. การซ่อม
- พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
- พื้นที่ตั้งแต่ ๕1 - ๑๐๐ ตารางเมตร
- พื้นที่ตั้งแต่ ๑๐1 ตารางเมตร ขึน้ ไป
(๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือ เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ ๕1 - ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ตั้งแต่ ๑๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
ก. พื้นทีน่ ้อยกว่า 1๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ตั้งแต่ 1๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป

1,000.2,000.1,000.3,000.2,000.3,000.3,000.1,000.1,000.4,000.4,000.1,000.3,000.1,000.1,000.2,000.3,000.300.500.1,000.300.800.100.300.500.500.1,000.-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๒๕ ล้าดับที่

ประเภทกิจการ
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
ก. พื้นที่ไม่เกิน 5๐๐ ตารางเมตร
ข. พืน้ ที่ตั้งแต่ 5๐1 - ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐1 ตารางเมตร ขึ้นไป
(๑๓.๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- พื้นที่ไม่เกิน 1๐0 ตารางเมตร
- พื้นที่ตงั้ แต่ ๑๐1 ตารางเมตร ขึน้ ไป
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๑๓.๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 11 - ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ ๒1 แรงม้า ขึ้นไป
(๑๓.๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันน้อยกว่า ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ ๕ - ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมตั้งแต่ ๒1 แรงม้า ขึ้นไป
(๑๓.๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันน้อยกว่า ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ ๕ - ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมตั้งแต่ ๒1 แรงม้า ขึ้นไป
(๑๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ก. การผลิต
ข. การสะสม
ค. การขนส่ง

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
1,000.2,000.3,000.-

500.1,000.2,000.500.800.1,000.1,000.500.1,000.1,500.2,000.500.1,000.1,500.5,000.1,000.3,000.-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

