
 

สรุปผล 
โครงการการแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชาพิจารณ 

ในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา   

เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

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

 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลชะเมา ไดมีประกาศใหประชาชนผูสวนไดสวนเสียเก่ียวกับการควบคุมกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ  ลงวันท่ี  10  มกราคม  2562  และไดดําเนินการโครงการแสดงความคิดเห็นในการ
จัดทําประชาพิจารณในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหวางวันท่ี    
29 – 30  มกราคม  2562   ณ อาคารเอนกประสงคหมูท่ี 1,  อาคารเอนกประสงคหมูท่ี 3 และอาคาร
เอนกประสงคหมูท่ี 6  ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป  โดยยึดหลักกระบวนการตามประกาศระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนได
สวนเสีย ไดรับทราบและรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอ
ปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  นําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนและมีความเปนไปไดจาก
การประชุมมาปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันในพ้ืนท่ีโดยมีรายละเอียดการจัดทําประชาพิจารณ
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ดังนี้ 
 
1. วันเวลาสถานท่ี  จัดทําประชาพิจารณ 

ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณฯ ในระหวางวันท่ี 29–30 มกราคม 2562  ณ อาคารเอนกประสงค
หมูท่ี 1,  อาคารเอนกประสงคหมูท่ี 3 และอาคารเอนกประสงคหมูท่ี 6  ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป   

โดย  นายเอกชัย  คงปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  เปนประธานกลาวเปดการดําเนินโครงการ
การแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชาพิจารณฯ  มีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น  185  คน  ประกอบดวยคณะ
ผูบริหารของเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผูนําและแกนนําหมูบาน/ชุมชนตัวแทนกลุมตางๆ  ในพ้ืนท่ี  
ประชาชนหมูท่ี  1-7  อยูในเขตเทศบาลตําบลชะเมา 
 
2. ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ 

กอนวันจัดทําประชาพิจารณ  15  วัน  เทศบาลตําบลชะเมาไดประกาศประชาสัมพันธโดยจัดสง
หนังสือเชิญประชุมไปยัง  กํานัน  ผูใหญบานทุกหมูบาน  ผูนําชุมชนทุกชุมชนและติดประกาศเชิญชวนเขารวม
จัดทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโครงการการแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชา
พิจารณในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 
2562 ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําประชาพิจารณจัดใหผูเขารวมประชาพิจารณลงทะเบียนแจกเอกสาร
ขอมูลเก่ียวกับการจัดทําประชาพิจารณไดศึกษา  โดยเจาหนาท่ีและผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียดโครงการให
ผูเขารวมจัดทําประชาพิจารณไดรับทราบขอมูลรายละเอียด ดังนี้ 

ดวยเทศบาลตําบลชะเมามีความประสงคในการดําเนินการตราขอกําหนดทองถ่ินในการจัดทํา      
เทศบัญญัติ  เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอ
ปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพ่ือประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลชะเมา 
มิใหมีผลบังคับและกํากับดูแลในดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสภาวะปจจุบันในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ใบอนุญาตในการประกอบกิจการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมท้ัง
กฎกระทรวง และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดไว เหตุผล 
โดยท่ีกระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศ เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ใหยกเลิกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการท่ีเปน อันตรายตอสุขภาพ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ ให
ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหยกเลิกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ท่ี ๖)  ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบคําแนะนําคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การ ควบคุม
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ไดแนะนําใหราชการสวนทองถ่ิน
ทุกแหงเรงดําเนินการออกขอกําหนดของทองถ่ิน  กําหนดประเภทกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ิน
ตามมาตรา ๓๒ (๑) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยพิจารณา
รายชื่อกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเพ่ือตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  จึงจะสามารถเก็บ
คาธรรมเนียมได 

 
หลักเกณฑการจัดทํา  เทศบัญญัติควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามความในมาตรา 51 มาตรา 60 และมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา จึงเสนอ      
เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562 ตอสภาเทศบาลตําบลชะเมา และผูวา
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลวประกาศใชเทศบัญญัติตอไป 

บัญชีคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 

คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ť. ˆĘ̋̂ ďİþęŔĿ̂ęŔğć̂ Ď¹đĎýć╣Ŀşęŕģ̆    

1 (ť) ˆďİĿ¼ďą¼Ď×−Ĺ╣̈́Ŀşęŕģ̆ ŀ̈́şą̂ ďİĂ×Ĺ¹ďşđĎýć╣þĹ̂̌ ×ĘÝ 500 - 

2 (Ů) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİĿşęŕģ̆ İ̈́ć¹ İćĞđĎýć╣̈̄́İěĂ−ĹİˆĘ̋ĂěŔ×ńÝĂĎ×ĞęşĎ̂čðąþśď×Ă̧
ĿÝęğć̂ Ď× Ŀ¼ěŔĂń̄╠² İą̌ ď̌×Ŀ̃╠ď̌Ğ̄İěĂĿ¼ěŔĂ² İąŃğ̌ ×╣̃Ă̧ˆĘ̋̂ ďİ×Ďŕ×̈́þĎŗ́×ęŕ̈́ŇĞ╟ć╟ď̋ą

2,000 - 



Ğę̂ďİĿİęğ̂ Ŀ̂ő¹ ˘╟ďÝĺ̄ İěĂ̆╟ď¹ İĘ̂ďİń×þḑ̌ýİ¸΅̄ İěĂþḑ̌Ă╠ĂĞ̈́ İ̄ěĂŇĞ╟̂őýďĞ 

 Ů. ̂ Ę̋̂ ďİþęŔĿ̂ęŔğć̂ Ď¹đĎýć╣ŀşą³şĘý₣Ďð¦ ╣   

3 (ť) ˆďİ˚╟ď̈̄́ İěĂ̌śďŀ ş̄ąđĎýć╣̈́ğ̂ Ŀć╠×ń×đÞď×þęŔ̋śď̄×╟ďğĂď̄ďİ΅̈́ ΅̈́ ΅̈́Ŀİ╟̃ďğ̈́ İ̄ěĂ
˜ďğń×ýşďÝ 

200 - 

4 (Ů) ˆďİ¯ĞĎ̈́̂¾Ă̂ ý̈́ď̂΅̄ İěĂđąđĞ̄×Ḑ̌đĎýć╣̃̈́×đĎýć╣ 500 - 

5 (ů) ˆďİđąđĞĿ̃ď̈̂́ İąÝĺ̂ ΅̄ İěĂ̌Ęŕ×đ╟ć×đĎýć╣þęŔğḐ̌ĞĘŇÝ╠ŀ² İİĺ²  500 - 

6 (Ű) ˆďİĿ̆ęŔğć̄ ×Ḑ̌̈́ĿĂő×̈́ İ̄ěĂŇ̃đĎýć╣ 500 - 

7 (ű) ˆďİ³şĘýđĘŖ́̃Ă̧Ŀ̆İěŔĂ̧ń̌╠³şĘý₣Ďð¦ ╣ĂěŔ×Ő̈́˝ď̂Ŀ² şěĂ̂΅̂ İąÝĂ̧΅̂ İąÝĺ̂ Ŀ̃̈́ď̈́
¯×Ḑ̌̈̃́ ×đĎýć╣̄İěĂđ╟ć×ĂěŔ×Ő̈́˜Ă̧đĎýć╣Ý╠ćğ̂ ďİý╠Ğ̈́×ĚŖ́̈́ýď̂ Ŀ̈́³ ď̄ İěĂ̂İİĞćĘ−ęńÝŐ̈́
ŁĚŖ́ĞĘń̌╟Ŀ¼ěŔĂĿ²╧×Ăď̄ďİ 

500 - 

8 (Ź) ˆďİ³şĘý̈́ŃĞ╟̈́²╚×̈́¹ Ý̈́³đĞ̈́¹ İİ˝Ĺ̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂ̂İąþśďĂěŔ×ńÝý╟ĂđĎýć╣̄İěĂ¼ě̌
İ̄ěĂđ╟ć×̄ ×ĚŖ́đ╟ć×ńÝ̃Ă̧đĎýć╣̄İěĂ¼ě̌Ŀ¼ěŔĂĿ²╧×Ăď̄ďİđĎýć╣̄İěĂđ╟ć×² İą̂ Ă¹ ˜Ă̧
Ăď̄ďİđĎýć╣ 

500 - 

9 (ź) ˆďİ³şĘý̈́ŀ² İİĺ² đ̈́ąđĞ̈́ İ̄ěĂş╠ḑ̌˘İĎŖ́ 500 - 

 ů. ̂ Ę̋̂ ďİþęŔĿ̂ęŔğć̂ Ď¹Ăď̄ďİ Ŀ̆̈́İěŔĂ̧ÝěŔĞ̈́×ŕśďÝěŔĞ ğ̂ Ŀć╠×ń×đÞď×þęŔ̋śď̄×╟ďğĂď̄ďİ΅
ˆďİĿİ╟̃ďğ̈́ˆďİ˜ďğń×ýşďÝ̈́ŀşą̂ ďİ³şĘýĿ¼ěŔĂ¹ İĘŃ₣˘ń×̆ İĎćĿİěĂ× 

  

10 (ť) ˆďİ³şĘýĿ×ğ̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́×ŕśď¼İĘ̂ŀˆ¸ ×̈́ŕśď¼İĘ̂² İĻ́đśďĿİő̋̈́Ŀý╠ďĿ̋ęŕğć̈́
ŁęĂĘŘć̈́×ŕśď̋ĘŕĞ̈́ İ̄ěĂŁĂđ² İĻ́İđ̌ ×ĘÝý╟ḑ̌Ő 

500 - 

11 (Ů) ˆďİ³şĘý̈́ đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́Ăď̄ďİ¯ĞĎ̂̈́ÝĂ̧΅̋ ď̂đĎýć╣̈́ŇÝ╠ŀˆ╟̈́² şďİ╠ď̈́
² şďĿ̋╟ď̈̂́ Ĺ╠̧Ŀ̋╟ď̈́² şďđ╠Ğ̈́² şď̋╟ĂĞ̈́ŀ¯×Ğ̈́¯ĞŔśď̈́Ňđ╠̂İĂ̂΅̂ ą² ╖̈́×ŕśď² şď̈̄́ ĂğÝĂ̧΅
×ŕśďĿ̆ğ̈́×ŕśď¹ ĺÝĺ̈́Ňý² şď̈̄́ İěĂ³şĘý₣Ďð¦ ╣ĂěŔ×Ő̈́þęŔ̆ş╠ďğ̆ şȨ̌ 

500 - 

12 (ů) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́Ăď̄ďİ¯ĞĎ̂̈́ÝĂ̧ ŀ̈́ˇ╟ĂĘŔĞ̈́˝ď̂³Ď̂̈́³şŇĞ╠̄İěĂ
¼ě̌Ăğ╟ḑ̌ĂěŔ× 

500 - 

13 (Ű) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́Ăď̄ďİ˝ď̂¼ě̌ İ̄ěĂđĎýć╣ŃÝğ̂ ďİýď̂ ¹̈́ Ý̈́×ĚŖ́̈́
ý╠Ğ̈́ýĹ╢×̈́Ŀ̆ęŔğć̈́ˆć×̈́˛ď¹ þ̈́ĂÝ̈́Ă¹ İ̈́Ğ̆ćĎ×̈́²╖╩̧̈́ğ╟ḑ̌ Ŀ̈́³ ď̈̄́ İěĂćĘ−ęĂěŔ×ńÝ 

500 - 

14 (ű) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺşĺ̂ ˇĘŕ× 500 - 

15 (Ź) ˆďİ³şĘý̈́ đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́Ŀđ╠×̄ ĞęŔ̃̈́×Ğ̋ę×̈́ˆ╢ćğĿýęřğć̈́Ŀý╠ďăćğ̈́Ŀý╠ď̄ ĺ╠̈́
ćĹ╠×Ŀđ╠×̈́Ŀ̂ęŕğĞĂęř̈́Ŀ×ěŕĂđĎýć╣ĿþęğĞ̈́ İ̄ěĂ³şĘý₣Ďð¦ ╣ĂěŔ×Ő̈́þęŔ̆ş╠ďğ̆ şȨ̌̂Ď× 

500 - 

16 (ź) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีคลายคลึงˆĎ× 500 - 



17 (Ż) ˆďİ³şĘý̈́ ˜×Ğ² ╥̧đÝ̈̃́ ×Ğ² ╥̧ŀ¯╠̧̈̋́ Ď×ĂĎ¹ ΅̃ ×ĞĿ²╗╪ğą̈́ ˜×ĞĂ¹ĂěŔ×Ő 500 - 

18 (ż) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́×ŕśď×Ğ̈́ İ̄ěĂ³şĘý₣Ďð¦ ╣̋ď̂×ŕśď×ĞđĎýć╣ 1,000 - 

19 (ťŤ) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́Ŀ×ğ̈́Ŀ×ğĿþęğĞ̈́Ŀ×ğ³đĞ̈́³şĘý₣Ďð¦ ╣Ŀ×ğ̈́
³şĘý₣Ďð¦ ╣Ŀ×ğĿþęğĞ̈́ŀşą³şĘý₣Ďð¦ ╣Ŀ×ğ³đĞ 

500 - 

20 (ťť) ˆďİ³şĘýŇĂČ̂İęĞ 500 - 

21 (ťŮ) ˆďİ˘ĎŔć̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̂ďŀ¾ 500 - 

22 (ťů) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́ń¹ ˇďŀ¯╠̧̈̌́ ď³¸΅̄ İěĂĿ̆İěŔĂ̧ÝěŔĞ̌×ĘÝ³ş
ĂěŔ×Ő 

500 - 

23 (ťŰ) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́ĿĂþĘşŀĂşˆĂăĂş╣̈́đĹİď̈́Ŀ¹ ęğİ╣̈́Ňć×╣̈́
×ŕśďđ╠Ğđďğ̌ ĺ̈̃́ ╠ďć̄ Ğď̂ ×̈́ŕśďýďşĿĞď 

2,000 - 

24 (ťű) ˆďİ³şĘý×ŕśď̂şĎŔ×̈́×ŕśď¹ İĘŃ₣̆ ×̈́ŕśďÝěŔĞ̋ď̂Ŀ̆İěŔĂ̧˝śď̄×╟ďğĂĎýŃ×ĞĎýĘ 1,000 - 

25 (ťŹ) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈̄́İěẴ×đ╟̧×ŕśďŀ˜ő̧ 500 - 

26 (ťź) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́×ŕśďĂĎÝşĞ̈́×ŕśď̄ćď×̈́×ŕśďŃŁÝď̈́×ŕśď̋ď̂¼ě̌̈́ ³ Ď̈́̂
³şŇĞ╠̈́Ŀ̆İěŔĂ̧ÝěŔĞ̌×ĘÝý╟ḑ̌Ő̈́¹ İİ˝Ĺ̂İą²╝Ă̧΅̃ ćÝ̄İěĂ₣ď̌×ąĂěŔ×ńÝ 

1,000 - 

27 (ťŻ) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́Ăď̄ďİ¹ İİ˝Ĺ̂İą²╝Ă̧΅̃ ćÝ̈̄́ İěĂ₣ď̌×ąĂěŔ×
ńÝ 

1,000 - 

28 (ťż) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́³¸ˇĺİđ̈́ İ̄ěĂđďİ² İĻ́ŀý╟̧Ăď̄ďİ  ̈́ 1,000 - 

29 (ŮŤ) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̈́×ŕśďýďş ×̈́ŕśďĿ̌ěŔĂĞ 500 - 

30 (Ůť) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈̄́ İěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺŀ¹ ąŀŁ 500 - 

31 (ŮŮ) ˆďİŀˆą̈́ ýĎÝŀý╟̧̈́ş╠ḑ̌đĎýć╣×ŕśď̈́þęŔŇĞ╟ń̌╟Ŀ²╧×đ╟ć×̄ ×ĚŖ́̃Ă̧ˆĘ̋̂ ďİ¯╠Ă̧Ŀğő× 2,000 - 

32 (Ůů) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİ¯╠Ă̧Ŀğő×ŀˇ╟ŀ˜ő̧Ăď̄ďİ 500 - 

33 (ŮŰ) ˆďİĿ̂ő¹ ΅̂ ďİÞ×ĂĞĂď̄ďİÝ╠ćğĿ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ 2,000 - 

 Ű. ̂ Ę̋̂ ďİþęŔĿ̂ęŔğć̂ Ď¹ğď̈́Ŀć̌ ₣Ďð¦ ╣̈́ĂĹ² ˆİð╣̂ďİŀ¼þğ╣̈́Ŀ̆İěŔĂ̧đśďĂḑ̌ ³̈́şĘý₣Ďð¦ ╣þśď
˘ćďĞđąĂďÝ 

  

34 (ť) ˆďİ³şĘý̈́ŃĞ╟̈́¹ Ý̈́³đĞ̈́ İ̄ěĂ¹ İİ˝Ĺğď 1,000 - 

35 (Ů) ˆďİ³şĘý̈́ ¹ İİ˝Ĺğďđę¾╥×̈́ŀˇĞ¼ĺ̈́³╠ďĿğő×̈́ˆİąÝďčĿğő×̈́Ŀ̆İěŔĂ̧đśďĂḑ̌İćĞþĎŗ́đ¹ ĺ╟þęŔ
ń̌ ╠̂Ď¹ İ╟ḑ̌ˆďğ 

1,000 - 



36 (ů) ˆďİ³şĘýđśďşę̈́³şĘý₣Ďð¦ ╣̋ď̂đśďşę 1,000 - 

37 (Ű) ˆďİ³şĘý³╠ď¼Ď×ŀ³ş ³̈́╠ď²╖Ýŀ³ş ³̈́╠ďĂ×ďĞĎğ̈́³╠ďĂ╠ĂĞđśďĿİő̋İĺ²  1,000 - 

38 (ű) ˆďİ³şĘý³¸ŁĎ̂¾Ă̂ đ̈́¹ ĺ╟̈́×ŕśďğďþśď̆ćďĞđąĂďÝ̈̄́ İěĂ³şĘý₣Ďð¦ ╣þśď̆ćďĞđąĂďÝ
ý╟ḑ̌Ő 

1,000 - 

 ű. ˆĘ̋̂ ďİþęŔĿ̂ęŔğć̂ Ď¹ ˆďİĿ̂čýİ   

39 (ť) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ×ŕśďĞĎ×̋ ď̂¼ě̌ 2,000 - 

40 (Ů) ˆďİş╠ḑ̌ Ă̈́¹ İ̈́Ğ̈̄́ İěĂđąđĞğḑ̌ÝĘ¹  2,000 - 

41 (ů) ˆďİ³şĘý̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺŀ² ╛̧ĞĎ×đśď² ą̄ şḐ̌̈́ŀ² ╛̧đď̆ĺ̈́ŀ² ╛̧̋ď̂¼ě̌ İ̄ěĂŀ² ╛̧
ĂěŔ×Ő̈́ń×þśď×Ă̧ĿÝęğć̂ Ď× 

2,000 - 

42 (Ű) ˆďİđę̃╠ďć̈́×ćÝ̃╠ďćÝ╠ćğĿ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ΅̄ İěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ̃╠ďćÝ╠ćğćĘ−ęńÝŐ̈́ˆőýďĞ 1,000 - 

43 (ű) ˆďİ³şĘýğďđĺ¹  2,000 - 

44 (Ź) ˆďİ˜ĎÝ̈̂́ ąĿþďą̈́ İ̄ěĂ¹ÝĿĞşőÝ¼ě̌ 1,000 - 

45 (ź) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ²Ĺ╝ğ̄ İěĂćĎđÝĹþęŔ×śďŇ² ³şĘý²Ĺ╝ğ 1,000 - 

46 (Ż) ˆďİ³şĘýĿđ╠×ńğ̋ ď̂¼ě̌ 1,000 - 

47 (ż) ˆďİýď̂ đ̈́ąđĞ̈́˜×Þ╟ďğ³şĘý³ş˜Ă̧ĞĎ×đśď² ą̄ şḐ̌̈̃́ ╠ďćĿ² şěĂ̂ Ă̈́╠Ăğ̈́˜╠ďćŃ¼Ý 1,000 - 

 6.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

48 (ť) ˆďİ³şĘý₣ď̌×ą̈́ Ŀ̆İěŔĂ̧² İąÝĎ¹ Ŀ̆̈́İěŔĂ̧ĞěĂ̈́ĂĹ² ˆİð╣̈̄́İěĂĿ̆İěŔĂ̧ń̌╠ý╟ḑ̌ŐÝ╠ćğ
Ńş ą̄̄ İěĂŀİ╟ 

1,000 - 

49 (Ů) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน 6 (1) 

1,000 - 

50 (ů) ˆďİˆşȨ̌̈́Ŀ̋ďą̈́ Ŀ̌ěŔĂĞ̈́ýę̈́ýĎÝ̈́² İąđď×̈́İęÝ̈̄́ İěĂĂĎÝŃş ą̄Ý╠ćğĿ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ΅̄ İěĂ
ˆ╡ďŁ̈́ İ̄ěĂŇ¾¾╛ď̈́ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน 6 (๑) 

1,000 - 

51 (Ű) ˆďİĿ̆şěĂ¹ ΅̌ Ĺ¹Ńş ą̄Ý╠ćğýą̂ ĎŔć̈́đḐ̌̂ąđę̈́Ýę¹ Ĺ̂̈́Ń̆İĿĞęŔğĞ̈́×ĘĿ̂Ęş΅̄ İěĂŃş ą̄ĂěŔ×
ńÝ̈́ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน 6 (๑) 

1,000 - 

52 (๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน 6 (๑) 

1,000 - 

53 (Ź) ˆďİþśďĿ̄ĞěĂ̧ŀİ╟̈́đąđĞ̈́ŀğ̂ ΅̆ ĎÝĿşěĂ̂΅̄ İěĂş╠ḑ̌ŀİ╟ 1,000 - 



 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

54 (ť) ˆďİý╟Ă̈́² İą̂ Ă¹ Ŀ̆̈́ďą̈́ ² ą³Ĺ̈́¼╟×đę̈̄́ İěĂ¼╟×đďİˆĎ×đ×ĘĞğď×ğ×ý╣ 1,000 - 

55 (Ů) ˆďİ³şĘýğď×ğ×ý╣̈́Ŀ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ΅̄ İěĂĿ̆İěŔĂ̧ˆş 1,000 - 

56 (ů) ˆďİŁ╟ĂĞ̈́ˆďİ² İĎ¹ ŀý╟̧Ŀ̆İěŔĂ̧ğ×ý╣̈́Ŀ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ Ŀ̆̈́İěŔĂ̧ˆş İ̈́ą¹ ¹Ň¾¾╛ď̈́İą¹ ¹
² İĎ¹Ăď̂ďČ̈́¯İěĂĂĹ² ˆİð╣þęŔĿ²╧×đ╟ć×² İąˆĂ¹ ˜Ă̧ğď×ğ×ý╣̈́Ŀ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ¯İěĂ
Ŀ̆İěŔĂ̧ˆş 

2,000  

57 (Ű) ˆďİ² İą̂ Ă¹−ĹİˆĘ̋Ŀ̂ęŔğć̂ Ď¹ğď×ğ×ý╣̈́Ŀ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ İ̄ěĂĿ̆İěŔĂ̧ˆş Ł̈́ĚŖ́ĞęŇć╠¹ İĘ̂ďİ
İ̄ěĂ̋śď̄ ×╟ďğ̈́ ŀşąń×̂ ďİ² İąˆĂ¹−ĹİˆĘ̋×Ďŕ×Ğę̂ďİŁ╟ĂĞ̄ İěĂ² İĎ¹ ² İĻ́ğď×ğ×ý╣̈́
Ŀ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ İ̄ěĂĿ̆İěŔĂ̧ˆşÝḐ̌̂ş╟ďćÝ╠ćğ 

2,000 - 

58 (ű) ˆďİş╠ḑ̌΅̃ ĎÝđę̈́Ŀ̆şěĂ¹đę̈̄́ İěĂĂĎÝ̨ęÝğď×ğ×ý╣ 500 - 

59 (Ź) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́˝śď̄×╟ďğ̈́Ł╟ĂĞ̈̄́ İěĂĂĎÝŀ¹ýĿýĂİęŔ 500 - 

60 (ź) ˆďİ˝śď̄×╟ďğ̈́Ł╟ĂĞ̈́² ą̈́ Ŀ̌ěŔĂĞğḑ̌ğď×ğ×ý╣̈̄́İěĂýĎŗ́Čĺ×ğ╣Þ╟ḉ ş╠Ă 500 - 

61 (8) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ 500 - 

62 (9) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

500 - 

 Ż. ˆĘ̋̂ ďİþęŔĿ̂ęŔğć̂ Ď¹ŇĞ╠̄İěĂ̂İąÝďč   

63 (ť) ˆďİ³şĘýŇĞ╠̃ęÝŇ¾ 2,000 - 

64 (Ů) ˆďİĿşěŔĂğ̈́ŁĂğ̈́˜ĎÝ̈́Ňđ̈́Ŀ̋ďą̈́ ˜ĹÝİ╟Ă̧ þ̈́śď̆Ęŕć̈́ İ̄ěĂýĎÝŇĞ╠Ý╠ćğĿ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ  ̈́ 1,000 - 

65 (ů) ˆďİ³şĘý̈́¼╟×̈́þďđďİĿ̆şěĂ¹ Ŀ̧ď̈̄́ İěĂđę̈́ŀý╟̧đśďĿİő̋đĘŖ́̃Ă̧Ŀ̆İěŔĂ̧ń̌ ╠̄İěĂ
³şĘý₣Ďð¦ ╣̋ď̂ŇĞ╠̈̄́ćďğ̈́ˇď×Ă╠Ăğ 

1,000 - 

66 (Ű) ˆďİĂ¹ŇĞ╠ 1,000 - 

67 (ű) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ŀ¹ ╟̧¹ İİ˝Ĺ−ĺ²  1,000 - 

68 (Ź) ˆďİ³şĘýđĘŖ́̃Ă̧ Ŀ̆̈́İěŔĂ̧ń̌ ╠̈́Ŀ̆İěŔĂ̧Ŀ̃ęğ×̈́ İ̄ěĂ³şĘý₣Ďð¦ ╣ĂěŔ×ńÝÝ╠ćğ̂ İąÝďč 1,000 - 

69 (ź) ˆďİ³şĘý̂ İąÝďčý╟ḑ̌Ő 1,000 - 

70 (Ż) ˆďİĿ³ďÞ╟ď×̈́ İ̄ěĂđąđĞÞ╟ď× 1,000 - 

 ż.̈́ ˆĘ̋̂ ďİþęŔĿ̂ęŔğć̂ Ď¹ ˆďİ¹ İĘ̂ďİ   

71 (ť) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİđ² ď̈́Ŀć╠×ŀý╟Ŀ²╧×̂ ďİń̄ ╠¹ İĘ̂ďİń×đÞď×¼ğď¹ďşýďĞ
ˆš¯Ğďğć╟ďÝ╠ćğđÞď×¼ğď¹ďş΅̄ İěĂń×đÞď×² İąˆĂ¹ ˆďİĿ¼ěŔĂđĹ̃₣ď¼ýďĞ

2,000 - 



ˆš¯Ğďğć╟ďÝ╠ćğđÞď×² İą̂ Ă¹ ˆďİĿ¼ěŔĂđĹ̃₣ď¼ 

72 (Ů) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİĂď¹ Ă̈́¹ ×̈́ćÝ̈́ 2,000 - 

73 (3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแต เปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

2,000 - 

74 (4) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เวนแตเปนการ

ใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1,000  

75 (ű) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİŃİ¸ŀİĞ̈́đÞď×þęŔ¼Ď̂þęŔĞĘń̌╟Ńİ¸ŀİĞþęŔ̋ĎÝŇć╠Ŀ¼ěŔĂń̄╠¹ İĘ̂ďİ¼Ď̂
ˇĎŔć̆ İďćđśď̄İĎ¹ ˘×ĿÝĘ×þḑ̌ İ̄ěĂ¹ Ĺ̆̆ şĂěŔ×ńÝŃÝğĞę̆╟ďýĂ¹ ŀþ×̈́ İ̄ěĂ̂Ę̋̂ ďİĂěŔ×ń×
þśď×Ă̧ĿÝęğć̂ Ď× 

2,000 - 

76 (Ź) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİ¯Ă¼Ď̂̈́Ăď̆ďİˇĹÝń̄ ╠Ŀ̌╟ď̈̄́ ╠Ă̧Ŀ̌╟ď̈̄́ İěĂ̄╠Ă̧ŀ¹ ╟̧Ŀ̌╟ď̄ İěĂ
ˆĘ̋̂ďİĂěŔ×ń×þśď×Ă̧ĿÝęğć̂ Ď× 

1,000 - 

77 (ź) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİŃİ¸Ğ̄ İđ¼ 500 - 

78 (Ż) ˆďİ˝ĎÝń̄ ╠ĞęĞ̄ İđ¼̈́ˆďİŀđÝ̧Ý×ýİę̈́Ŀý╠×İśď̈́İśďḉ İ̈́Ă̧Ŀ̧ő̧̈́΅̈́ ΅̈́ ΅̈́ ΅̈́ÝĘđŃ̂Ŀþˆ΅
˘ďİďŃĂĿ̂ą̈́ İ̄ěĂýĺ╠Ŀ¼ş¸΅̄ İěĂ̂ďİŀđÝ̧ĂěŔ×Ő̈́ń×þśď×Ă̧ĿÝęğć̂ Ď× 

1,000 - 

79 (๙) การประกอบกิจการสระวายนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต

เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 9 (1) 

1,000 - 

80 (ťŤ) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİˆďİĿş╟×đĿ̂ý̈́ İ̄ěĂŃİşĿşĂİ╣Ŀ¹ şÝ̈̄́ İěĂ̂ďİĿş╟×ĂěŔ×Ő̈́ń×
þśď×Ă̧ĿÝęğć̂ Ď× 

1,000 - 

81 (ťť) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİĿđİĘĞđćğ̈́ İ̄ěĂŀý╟̧³Ğ̈́Ŀć╠×ŀý╟̂Ę̋̂ďİþęŔĂğĺ╟ń×¹ Ḑ̌̆Ď¹ýďĞ
ˆš¯Ğďğć╟ďÝ╠ćğ̂ ďİ² İą̂ Ă¹ ćĘ̌ď̌ę¼Ŀć̌ ˆİİĞ İ̄ěĂýďĞ̂š¯Ğďğć╟ďÝ╠ćğđÞď×
² İą̂ Ă¹ ˆďİĿ¼ěŔĂđĹ̃₣ď¼ 

300 - 

๘2 (ťŮ) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİđÞď×þęŔĂĂ̂ˆśďşḐ̌̂ďğ ๑,๐๐๐ - 

83 (ťů) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİń̄ ╠¹ İĘ̂ďİ˘ć¹ ˘ĹĞ×ŕśď̄×Ď̂ 1,000 - 

84 (ťŰ) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİđć×đ×Ĺ̂̈́Ń¹ć╣şĘŖ́̈̄́ İěĂýĺ╠Ŀ̂Ğ 1,000 - 

๘5 (ťű) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİń̄ ╠¹ İĘ̂ďİ˘ĂĞ¼ĘćĿýĂİ╣ ๕๐๐ - 

86 (ťŹ) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİđ×ďĞ̂Ăş╣¾̈́ İ̄ěĂđ×ďĞ½╘̂Ł╠ĂĞ̂Ăş╣¾ 5,000 - 

87 (17) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 5,000 - 



วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

88 (18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหน่ึงสวนใดของรางกาย 1,000 - 

89 (19) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 1,000 - 

90 (20) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 1,000 - 

91 (21) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว

ช่ัวคราว 

1,000 - 

 ťŤ. ˆĘ̋̂ ďİþęŔĿ̂ęŔğć̂ Ď¹đĘŖ́þĂ   

92 (ť) ˆďİ²╥╨×Ý╠ďğ̈́ˆİĂÝ╠ďğ̈́þĂ³╠ďÝ╠ćğĿ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ΅̄ İěĂþĂ³╠ďÝ╠ćğ̂ ęŔ̂İąýĹ̂ 500 - 

93 (Ů) ˆďİđąđĞ² Ă̈́²╚ď×̈́½╛ďğ̈́×Ĺ╟×̈́ İ̄ěĂńğđḐ̌Ŀ̆İďą̄ ╣ 500 - 

94 (ů) ˆďİ²╥╨×½╛ďğ̈́×Ĺ╟×ńğđḐ̌Ŀ̆İďą̄ ╣Ý╠ćğĿ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ 500 - 

95 (Ű) ˆďİþĂĿđěŔĂ̈̂́ İąđĂ¹ ¼̈́İĞ̈́ İ̄ěĂđĘŖ́þĂĂěŔ×Ő̈́Ý╠ćğĿ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ 500 - 

96 (ű) ˆďİĿğő¹ ²̈́ ╥̂³╠ď̈̄́ İěĂđĘŖ́þĂĂěŔ×̈́Ő̈́Ý╠ćğĿ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ 500 - 

97 (Ź) ˆďİ¼ĘĞ¼╣³╠ď̈́ŀşąđĘŖ́þĂĂěŔ×̈́Ő 500 - 

98 (ź) ˆďİŁĎ̈́̂Ă¹ İ̈́ęÝ̈̄́ İěĂĂĎÝ̂şę¹ ³╠ďÝ╠ćğĿ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ  ̈́ 500 - 

99 (Ż) ˆďİğ╠ĂĞ̈́¾Ă̂΅̂ ĎÝđę³╠ď̄İěĂđĘŖ́þĂĂěŔ×Ő 1,000 - 

 ťť. ˆĘ̋̂ ďİþęŔĿ̂ęŔğć̂ Ď¹¯Ę×̈́ÝĘ×̈́þİďğ̈́ŁęĿĞ×ý╣̈̄́İěĂćĎýÞĹþęŔ̆ş╠ďğ̆ şȨ̌   

100 (ť) ˆďİ³şĘý₣ď̌×ąÝĘ×Ŀ³ď̄İěĂ³şĘý₣Ďð¦ ╣ÝĘ×Ŀ³ď 500 - 

101 (Ů) ˆďİİąĿ¹ĘÝ̈́ŃĞ╟̈́¹ Ý̈̄́ İěĂğ╟Ăğ̄ Ę×̈́Ý╠ćğĿ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ 5,000 - 

102 (ů) ˆďİ³şĘýđĘŖ́̃Ă̧ Ŀ̆̈́İěŔĂ̧ń̌ ╠̄İěĂ³şĘý₣Ďð¦ ╣ĂěŔ×̈́ Ő̈́Ý╠ćğŁęĿĞ×ý╣̈̄́İěĂćĎýÞĹþęŔ
˘ş╠ďğ̆ şȨ̌ 

1,000 - 

103 (๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม 

บด หรือยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 11 (2) 

1,000 - 

104 (ű) ˆďİĿ̋ęğİąŇ×Ŀ¼̌İ ¼̈́şĂğ̈́¯Ę×̈́ İ̄ěĂ̂İą̋ ˆ΅̄ İěĂćĎýÞĹþęŔ̆ş╠ďğ̆ şȨ̌ 1,000 - 

105 (Ź) ˆďİĿşěŔĂğ̈́ˆďİýĎÝ̈́ İ̄ěĂ̂ďİ² İąÝĘčž╣̄Ę×Ŀ²╧×đĘŖ́̃Ă̧ Ŀ̆̈́İěŔĂ̧ń̌ ╠̈́³şĘý₣Ďð¦ ╣ý╟ḑ̌΅
Ő 

1,000 - 

106 (ź) ˆďİ³şĘý̌ Ăş╣̂̈́² ĺ×² şďđĿýĂİ╣̈́² ĺ×̃ ďć̈́ÝĘ×đĂ¼Ă̧΅̄ İěĂĿ³ď̄Ę×² ĺ× 500 - 



107 (Ż) ˆďİ³şĘý³şĘý₣Ďð¦ ╣ý╟ḑ̌Ő̈́þęŔĞęŀİ╟ńğ̄ Ę×Ŀ²╧×đ╟ć×² İą̂ Ă¹ İ̄ěĂđ╟ć×³đĞ 500 - 

108 (ż) ˆďİ³şĘý̈́ýĎÝ̈́¹ Ý̂İą̋ ˆ İ̄ěĂ³şĘý₣Ďð¦ ╣ŀˆ╠ć 1,000 - 

109 (ťŤ) ˆďİ³şĘý̂ İąÝďčþİďğ̈́ İ̄ěĂ³╠ďþİďğ 1,000 - 

110 (ťť) ˆďİ³şĘýńğŀˆ╠ć̈́ İ̄ěĂ³şĘý₣Ďð¦ ╣̋ď̂ńğŀˆ╠ć 1,000 - 

111 (12) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุ

อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (5) 

1,000 - 

 ťŮ. ̂ Ę̋̂ ďİþęŔĿ̂ęŔğć̂ Ď¹ ²╖ŃýİĿşęğĞ̈́²╖ŃýİĿ̆Ğę̈́Þ╟ď×̄ Ę×̈́Þ╟ď×Ń̆╠̂̈́ŀşąđďİĿ̆Ğęý╟ḑ̌Ő   

112 (ť) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́¹ İİ˝Ĺ̈̄́İěẴ×đ╟̧̂İÝ̈́Ý╟ḑ̌ đ̈́ďİĂĂ̂ŁĘŇÝŁ╣̈̄́İěĂ 1,000 - 

 đďİýĎćþśďşąşďğ   

113 (Ů) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́¹ İİ˝Ĺ̂̈́ďİ˜×đ╟̧̂╡ďŁ 1,000 - 

114 (ů) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́ˆşĎŔ×̈́ˆďİ˜×đ╟̧×ŕśďĞĎ×²╖ŃýİĿşęğĞ̈́ 2,000 - 

115 (Ű) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈̄́ İěẴ×đ╟̧Þ╟ď×̄ Ę×̈́ İ̄ěĂÞ╟ď×Ń̆╠̂ 2,000 - 

116 (ű) ˆďİ¼╟×đę̈́ğ̂ Ŀć╠×̂ Ę̋̂ďİþęŔŇÝ╠İĎ¹ń¹Ă×ĹŠďýń×̈́ź (ť) 1,000 - 

117 (Ź) ˆďİ³şĘýđĘŖ́̃Ă̧Ŀ̆İěŔĂ̧ń̌ ╠̄İěĂ³şĘý₣Ďð¦ ╣Ý╠ćğğḑ̌ĿþęğĞ̈́¼şďđýĘ̂̈́ĿŁşşĺşĂğÝ╣̈́
Ŀ¹ Ŀ̂Ăİ╣Ňşþ╣̈̄́İěĂćĎýÞĹþęŔ̆ş╠ďğ̆ şȨ̌ 

1,000 - 

118 (ź) ˆďİŃĞ╟̈́đąđĞ̈́ İ̄ěĂ¹ Ý̌Ď× 500  

119 (Ż) ˆďİ³şĘýđę̄İěĂ×ŕśďĞĎ×³đĞđę 1,000 - 

120 (ż) ˆďİ³şĘý̈́ş╠ḑ̌¾╖ş╣Ğİĺ²Þ╟ďğ̄ İěĂ¾╖ş╣Ğ₣ď¼ğ×ýİ╣ 500 - 

121 (ťŤ) ˆďİĿ̆şěĂ¹ ΅̌ Ĺ¹ ćĎýÞĹÝ╠ćğ¼şďđýĘ̂̈́ĿŁşşĺşĂğÝ╣̈́Ŀ¹ Ŀ̂Ăİ╣Ňşþ╣̈̄́İěĂćĎýÞĹþęŔ
˘ş╠ďğ̆ şȨ̌ 

500 - 

122 (ťť) ˆďİ³şĘý¼şďđýĘ̂̈́ĿŁşşĺşĂğÝ╣̈́Ŀ¹ Ŀ̂Ăİ╣Ňşþ╣̈̄́İěĂćĎýÞĹþęŔ̆ş╠ďğ̆ şȨ̌ 1,000 - 

123 (ťŮ) ˆďİ³şĘý̈́ ˆďİ¹ İİ˝ĹđďİĿ̆ĞęÝĎ¹Ŀ¼şĘ̧ 1,000 - 

124 (ťů) ˆďİ³şĘý×ŕśďŀ˜ő̧ŀ¯╠̧ 500 - 

125 (ťŰ) ˆďİ³şĘý̈́ đąđĞ̈́˜×đ╟̧ÝĂ̂ŇĞ╠Ŀ¼şĘ̧̈́ İ̄ěĂđďİĿ̆ĞęĂĎ×Ŀ²╧×đ╟ć×² İą̂ Ă¹ ń×
ˆďİ³şĘýÝĂ̂ŇĞ╠Ŀ¼şĘ̧ 

2,000 - 

126 (ťű) ˆďİ³şĘýĿ̌şŀşő̂̈́ İ̄ěĂđďİĿ̆şěĂ¹ Ŀ̧ď 1,000 - 



127 (ťŹ) การผลิต สะสม บรรจ ุขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําŃİ˘  1,000 - 

128 (ťź) ˆďİ³şĘý̈́đąđĞ̈́¹ İİ˝Ĺ̂ďć 500 - 

 13. กิจการอ่ืน ๆ    

129 (ť) ˆďİ¼ĘĞ¼╣̄×Ḑ̌đěĂ̄İěĂđĘŖ́¼ĘĞ¼╣ĂěŔ×þęŔĞęşĎ̂čðąĿÝęğć̂ Ď×Ý╠ćğĿ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ 500 - 

130 (Ů) ˆďİ³şĘý̈́Ł╟ĂĞĿ̆İěŔĂ̧ĂĘĿşő̂þİĂ×Ę̂đ╣̈́Ŀ̆İěŔĂ̧Ň¾¾╛ď̈́ĂĹ² ˆİð╣ĂĘĿşő̂þİĂ×Ę̂đ╣̄İěĂ
ĂĹ² ˆİð╣Ň¾¾╛ď 

500 - 

131 (ů) ˆďİ³şĘýĿþęğ×̈́ İ̄ěĂĿþęğ×Ň̃΅̄ İěĂćĎýÞĹþęŔ̆ş╠ďğ̆ şȨ̌ 500 - 

132 (Ű) ˆďİ¼ĘĞ¼╣ŀ¹ ¹ ¼̈́ĘĞ¼╣Ŀ̃ęğć̈́ İ̄ěĂÞ╟ďğĿĂ̂đďİ 500 - 

133 (ű) ˆďİđąđĞćĎýÞĹ̄İěĂđĘŖ́̃Ă̧þęŔ̌śďİĹÝ̈́ń̌╠ŀş╠ć̄ İěĂĿ̄şěĂń̌╠ 500 - 

134 (Ź) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİŃ̂ÝḐ̌đĘ×̆ ╠ď 1,000 - 

135 (ź) ˆďİş╠ḑ̌˜ćÝ̈́₣ď̌×ą̄ İěĂ¹ İİ˝Ĺ₣Ďð¦ ╣þęŔń̌╠ŀş╠ćĿ¼ěŔĂ×śďŇ² ń̌╠ń̄ Ğ╟̄İěĂŀ² İđ₣ď¼
Ŀ²╧×³şĘý₣Ďð¦ ╣ń̄Ğ╟ 

1,000 - 

136 (Ż) ˆďİ¼ĘĞ¼╣̈́Ŀ̃ęğ×̈́¼╟×đę̈̄́ İěĂćĘ−ęĂěŔ×ńÝş¸¹×ćĎýÞĹþęŔĞĘń̌╟đĘŖ́þĂ 500 - 

137 (ż) ˆďİ² İą̂ Ă¹ ˆĘ̋̂ ďİþ╟ďĿþęğ¹ĿİěĂ² İąĢ̆ đ̈́ą¼ď×² şď̈̄́ İěĂŀ¼² şď 1,000 - 

138 (ťŤ) ˆďİ¹ İİ˝Ĺ̄ę¹ ¯╟ĂđĘ×̆ ╠ďŃÝğń̌╠Ŀ̆İěŔĂ̧˝Ď̂İ 1,000  

139 (11) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 500 - 

140 (12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 500 - 

141 (13) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 500 - 

 

3. สรุปความคิดเห็นท่ีไดจากการจัดทําประชาพิจารณ 
 3.1 รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 
2562 

ผูเขารวมจัดทําประชาพิจารณไดรับทราบขอมูลรายละเอียดโครงการแสดงความคิดเห็นใน
การจัดทําประชาพิจารณในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผูเขารวมทํา
ประชาพิจารณไดแสดงความคิดเห็น จํานวน 5 คน 

 
 
 



  
  ความคิดเห็นท่ีไดจากเวทีประชาพิจารณ 
  นายบุญพา   ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 
  “ผมเห็นดวยกับการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และขอ
ฝากวาใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดดําเนินการตรวจสอบกิจการท่ีเขาขายตองควบคุมอยางรัดกุมและสมํ่าเสมอ  
เพราะกิจการเหลานี้สงผลตอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลชะเมาทุกคน” 
 
  นายสุธรรม   สายเพอ  อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน  หมูท่ี 2  ตําบลชะเมา 
  “ในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผมอยากให
เทศบาลตําบลชะเมาเขาไปตรวจสอบและขอความรวมมือเจาของกิจการโรงสีขาวท่ีอยูในพ้ืนท่ีตําบลชะเมา 
เพราะมีผลกระทบตอสุขภาพของผูคนท่ีอยูในละแวกใกลเคียงมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องฝุนละออง” 
 
  นายปรีชา  พรหมดวง  ประธานประชาคม  หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา 
  “ผมก็เห็นดวยกับการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือ
ใชเปนหลักเกณฑในการควบคุมกิจการตางๆ ท่ีจะสงผลอันตรายตอสุขภาพ  เพ่ือสรางความตระหนักใหเจาของ
กิจการไดควบคุม  และดูแลกิจการของตนเองใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีทางราชการหรือเทศบัญญัติฉบับนี้
กําหนด  ท้ังนี้เพ่ือลดความเสี่ยงดานสุขภาพของประชาชนและเปนการรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนดวย”   
 
  นางสาวสังวาลย  บุญทูล  แพทยตําบลชะเมา 
  “เห็นดวยกับการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง  ควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  แตมี
ขอสงสัยวาคาธรรมเนียมสําหรับผูคาขายสินคาเล็กๆนอยๆ เชน กะป  ซ่ึงมีรายไดไมมากมายในแตละปนั้น  
หากตองชําระคาธรรมเนียม 500 บาท/ป  เปนจํานวนเงินท่ีมากไปหรือไม  ท้ังนี้  นายสุพรชัย  ทองเสมอ  
หัวหนาสํานักปลัด  ไดชี้แจงวา  กิจการท่ีตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามเทศบัญญัติฉบับนี้  จะตองเปน
กิจการท่ีไดรับการจดทะเบียนพาณิชยเทานั้น  ดังนั้นประชาชนท่ัวไปท่ีประกอบอาชีพคาขายเล็กๆนอย และ
ไมไดจดทะเบียนพาณิชย  แสดงวาไมเขาขายกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ไมตองชําระคาธรรมเนียมตาม
เทศบัญญัตินี้” 
 
  นายวินัย  ทองประเสริฐ  ผูใหญบาน  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 
  “เห็นดวยกับการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง  ควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพราะ
ชุมชน ซ่ึงหมายถึงผูประกอบการและประชาชนจะไดชวยกันดูแลและรับผิดชอบชุมชน และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนรวมกัน”   
  
 
 



 
  นายสุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา 
  “ในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง  ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซ่ึงจะตองใชปฏิบัติ
รวมกัน  และจะตองใชประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินดวยครับ” 
 
  นายเอกชัย  คงปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

“ผมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและความหวงใย  ในคราวกอนการจัดทําประชาพิจารณ  
เก่ียวกับการบริหารกิจการประปาของเทศบาลตําบลชะเมา  ก็ไดสงเอกสารใหกับทางจังหวัดพิจารณา  ดวย
ขอบังคับเดิมขององคการบริหารสวนตําบลชะเมา  ซ่ึงบังคับใชมาเปนระยะเวลา 15 ป  มีเนื้อหาสาระท่ีไม
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  จึงมีความจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง  ยกเลิกขอบัญญัติเดิมท่ีใชมา  เพ่ือ
กําหนดลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการ และอัตราคาบริการใชน้ําประปา  รวมถึงขอปฏิบัติในการใชน้ําประปา  
เพ่ือใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลชะเมา  และประชาชนผูใชน้ําถือปฏิบัติ  ซ่ึงเปนประปาหลักของตําบลชะ
เมา  โดยเทศบาลตําบลชะเมาบริหารจัดการเอง 
  ในการจัดทําประชาพิจารณในครั้งนี้เก่ียวกับการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ซ่ึงเราจะตองใชปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม  เปนประโยชนตอประชาชนท่ีอาศัย
ในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเคียงกับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  การทําความเขาใจถึงความจําเปนท่ีตองมีการ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพกับผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลชะเมาจึงมีความจําเปน
เปนอยางยิ่ง  การจัดทําเวทีประชาพิจารณในวันนี้นอกจากไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูประกอบการแลว  ยังไดรับฟงแนวทางการพัฒนาชุมชนท่ีประชาชนและผูประกอบการตองการใหเกิดข้ึนใน
ชุมชนของเราตอไป” 
 

3.3 การวิเคราะหการแสดงความคิดเห็น 
  3.3.1 ผูเขารวมการจัดทําประชาพิจารณครั้งนี้  จํานวน  185  คน 
 จึงขอเรียนแจงผลการจัดทําประชาพิจารณ  เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดดําเนินการตาม
โครงการดังกลาวใหทราบ  และขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ขางตน 
 
 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา 
 

 


