
 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๑๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานครและนายอํา เภอวัฒนานคร   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานครตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร 

  “ขอกําหนดของทองถิ่น”  หมายความวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน 

สวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานครที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว

หรือที่อื่น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมชนเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับ

ใหผูคาใชเปนที่ชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “สถานท่ีจําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

ที่หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ

ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอ สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ีออกมาตามความในมาตรา  ๓๑   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง  ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

    (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

    (๒)  การประกอบกิจการเล้ียงรวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการ  ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

    (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารเรขายหรือขายในตลาด 

    (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

    (๓)  การสะสมเขาสัตวกระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

    (๔)  การเคี่ยวหนังเอ็นหรือไขสัตว 

    (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
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     (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

     (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

     (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น   

     (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

     (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

     (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

     (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

     (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

    (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

    (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

    (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

    (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น  ๆ 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๑๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

    (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

    (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

    (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

    (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

    (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

    (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

    (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

    (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

    (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยาเวชภัณฑอุปกรณการแพทยเครื่องสําอางผลิตภัณฑทําความสะอาด 

     (๑)  การผลิตโมบดผสมหรือบรรจุยา 

     (๒)  การผลิตบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ัง

สบูท่ีใชกับรางกาย 

     (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๕) การผลิตผงซั กฟอก  สบู   น้ํ ายา ทําความสะอาด  หรือผลิต ภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง  ๆ 

  ๕.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

     (๒)  การลางอบรมหรือสะสมยางดิบ 

     (๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุ  แปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช   

หรือแปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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    (๔)  การสีขาว  นวดขาว  การเกี่ยวขาว  การตัดเก็บออยดวยเครื่องจักร   

หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด  ๆ  ก็ตาม 

    (๕)  การผลิตยาสูบ 

    (๖)  การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช 

    (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

    (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

    (๙)  การตากสะสมขนถายผลิตของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

    (๑)  การผลิตภาชนะเครื่องประดับ  เครื่องมืออุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะ

หรือแร 

    (๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  

ใน  ๖  (๑) 

    (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

    (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

    (๕)  การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  ๖  (๑) 

    (๖)  การทําเหมืองแรสะสมแยกคัดเลือกหรือลางแร 

  ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๑)  การตอประกอบเคาะปะผุพนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

    (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 
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    (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

    (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

    (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

    (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

    (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

    (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

    (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรองทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

    (๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

    (๔)  การอบไม 

    (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

    (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชเครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

    (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง  ๆ 

    (๘)  การเผาถานหรือการสะสมถาน 

  ๙.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

    (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๒)  การประกอบกิจการอาบอบนวด 

    (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาต

ใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการให 

บริการที่ไดรับอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
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     (๖) การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะหรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

    (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกตหรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

    (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผมเวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

    (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

    (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

    (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

    (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

    (๑๗)  การประกอบกิจการ  หองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

    (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

    (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

    (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

    (๒๑)  การประกอบกิจการใหบรกิารสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักรหรือทอผาดวยกี่กระตุก 

     (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

     (๓)  การปนฝายนุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

     (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรมหรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 
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     (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๖)  การพิมพผาและส่ิงทออื่น  ๆ 

     (๗)  การซักอบรีดหรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๘)  การยอมฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ 

  ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๒)  การระเบิดโมบด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

     (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

     (๔)  การสะสมผสมซีเมนตหิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

     (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๖)  การเล่ือยตัดหรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ 

     (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรือเผาหินปูน 

     (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

     (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

    (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

    (๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนท่ีกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

  ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวของกับปโตรเลียมเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง  ๆ 

     (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดางสารออกซิไดซ  หรือสารทําละลาย 

     (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

     (๓)  การผลิตสะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

     (๔)  การผลิต  สะสมหรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

     (๕)  การพนสียกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 
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     (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๗)  การโมสะสม  หรือบดชัน 

     (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๙)  การผลิตลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๐)  การเคลือบชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

    (๑๒)  การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๔)  การผลิตสะสม  บรรจุ  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

    (๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

    (๑๖)  การผลิตสะสมบรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

    (๑๗)  การผลิตสะสม  หรือบรรจุกาว 

  ๑๓.  กิจการอื่น  ๆ 

     (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๒)  การผลิตซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกสเครื่องไฟฟาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

     (๓)  การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๔)  การพิมพแบบพิมพเขียวหรือถายเอกสาร 

     (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

     (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๗)  การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว  เพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

     (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

    (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
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    (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

    (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

    (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตอง 

มีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (อภ. ๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น  ๆ 

ขอ  ๗  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานครนี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้น  ๆ   

ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ําหรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวรเรียบไมซึมไมรั่วระบายน้ํา 

ไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร 

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหลหรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก

ไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํ า  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย   

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง   

ขอกําหนดดังกลาวผูขอใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 
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   (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ 

   (๘) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

   (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยู 

ในสถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมรวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานที่เ ล้ียงสัตวที่ขังและปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

  (๑๑)  สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเหน็ชอบ 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร 

ขอ  ๘  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๗  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  อภ. ๒ 

ขอ  ๙  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ๆ  ละไมเกินสิบหาวันโดยจะมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 
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ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัติภายใน 

สิบหาวันทําการนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๐  ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  จะตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาตวันเวลาท่ีไดรับอนุญาต 

   (๒)  ตองรักษาเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยูในสภาพ

ที่สะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ 

   (๓)  ตองรักษาสภาพแวดลอมสถานที่ประกอบกิจการใหสะอาดและปลอดภัยไมใหเปน

แหลงเพาะพันธุแมลงวันยุงสัตวพาหะนําโรคติดตอและมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ 

   (๔)  ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยเวลาท่ีเกิดอัคคีภัยขึ้น 

มีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกตองตามกฎหมาย 

   (๕)  ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

   (๖)  ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปน  “อาหาร” 

   (๗)  กรณีที่ผูประกอบกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติม

สถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

   (๘)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสอบสถานที่เครื่องใชตลอดจนวธิกีารประกอบการคาตามกฎหมายตัง้แตพระอาทิตยขึ้น

ถึงพระอาทิตยตกเมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบและประกาศขององคการบริหาร 

สวนตําบลวัฒนานคร 

ขอ  ๑๑  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลวัฒนานครเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการการขอตออนุญาตใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 
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จะส่ังไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตาม

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๑๐  ดวย 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิ ได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๓  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๗  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจาก 

ที่กําหนดไว  โดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตตามขอ  ๗  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว 

และสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลวัฒนานคร 

ขอ  ๑๕  กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืน 

คําขอรับใบแทนใบอนญุาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ไดทราบถงึ

การสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๑๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ. ๒  โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวยและใหมีวันเดือนปที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมที่เลขที่ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๖  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองตามแบบ  อภ. ๔ 

ขอ  ๑๗  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๔ 

ขอ  ๑๘  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๑ 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๒ 

   (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๓ 

   (๔)  คําขออนุญาตตาง  ๆ  ใหใชแบบ  อภ. ๔ 

ขอ  ๑๙  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศ

กระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว 

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองและถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุง

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควร 

ไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไป  และมีเหตทุี่จะตองถกูส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๑๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ  ๒๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๕  บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนท่ีรังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพที่ได

ออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๒๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานครเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประยูร  เรียเต็ม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวฒันานคร 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร   

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

เลขท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สต. 

 ๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง   

๑ การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

 การเลี้ยงสัตวบก   

 ก.  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ   

 (๑)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  เกินกวา  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๒๐๐  

 (๒)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว ๔๐๐  

 (๓)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  เกินกวา  ๔๐  ตัวข้ึนไป ๖๐๐  

 ข.  การเลี้ยงสุกร   

 (๑)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐  

 (๒)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว ๓๐๐  

 (๓)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๔๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐  

 (๔)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๑,๐๐๐  

 (๕)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๑,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตัว ๓,๐๐๐  

 (๖)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๕,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว ๕,๐๐๐  

 (๗)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๗,๐๐๐  

 ค.  การเลี้ยงแกะ,  แพะ   

 (๑)  การเลี้ยงแกะ,  แพะ  เกินกวา  ๖  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐  

 (๒)  การเลี้ยงแกะ,  แพะ  เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว ๑๕๐  

 (๓)  การเลี้ยงแกะ,  แพะ  เกินกวา  ๔๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐  

 การเลี้ยงสัตวปก   

 ก.  การเลี้ยงหาน,  เปด,  ไก   

 (๑)  การเลี้ยงหาน,  เปด,  ไก  เกินกวา  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๑,๐๐๐  

 (๒)  การเลี้ยงหาน,  เปด,  ไก  เกินกวา  ๑,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตัว ๓,๐๐๐  

 (๓)  การเลี้ยงหาน,  เปด,  ไก  เกินกวา  ๕,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว ๕,๐๐๐  

 (๔)  การเลี้ยงหาน,  เปด,  ไก  เกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๗,๐๐๐  

 การเลี้ยงสัตวน้ํา   

 ก.  การเลี้ยงปลา,  กุง   

 (๑)  การเลี้ยงปลา,  กุง  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร   ๑๐๐  

 แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร   

 (๒)  การเลี้ยงปลา,  กุง  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๕๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐  

 แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร   

 (๓)  การเลี้ยงปลา,  กุง  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๕,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐  



๒ 

เลขท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สต. 

 การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง   

 ก.  การเลี้ยงตะพาบน้ํา   

 (๑)  การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๒๕  ตารางเมตร ๒๐๐  

 แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   

 (๒)  การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ๔๐๐  

 แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร   

 (๓)  การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๖๐๐  

 ข.  การเลี้ยงจระเข   

 (๑)  การเลี้ยงจระเข  เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐  

 (๒)  การเลี้ยงจระเข  เกินกวา  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑,๐๐๐  

 (๓)  การเลี้ยงจระเข  เกินกวา  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒,๐๐๐  

 (๔)  การเลี้ยงจระเข  เกินกวา  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๓,๐๐๐  

 ค.  การเลี้ยงนาก   

 (๑)  การเลี้ยงนาก  เกินกวา  ๒  ตัว  แตไมเกิน  ๔  ตัว ๔๐๐  

 (๒)  การเลี้ยงนาก  เกินกวา  ๔  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๘๐๐  

 (๓)  การเลี้ยงนาก  เกินกวา  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม   

 (๑)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  เกินกวา  ๖  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๒๐๐  

 (๒)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว ๔๐๐  

 (๓)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  เกินกวา  ๔๐  ตัวข้ึนไป ๖๐๐  

 การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง ๑,๐๐๐  

 เดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี ้ ไมวา   

 จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม   

    

 ๒.  กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

๑ การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขายหรือขาย   
 ในตลาด   
 (๑)  การฆาหาน  เปด  ไก   
 ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  
 ข.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   
 ก.  การหมัก  ฟอก  ตาก  หนังสัตวและขนสัตว ๕๐๐  
 ข.  การสะสมหนังสัตว  และขนสัตว ๒๐๐  

๓ การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๒๐๐  
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๔ การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว ๕๐๐  

๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน  ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก   

เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเปนอาหาร 

๕๐๐  

๖ การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช ๗๐๐  

 หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ   

 อาหารสัตว   

๗ การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง ๕๐๐  

    

 ๓.  กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวน  ในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

 การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

๑ การผลิต  สะสม  หรือ  แบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว   

 ซีอ๊ิว  น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง  ๆ   

 (๑)  การผลิตน้ําพริกแกง ๕๐๐  

 (๒)  การผลิตน้ําพริกเผา ๕๐๐  

 (๓)  การผลิตเตาเจี้ยว ๑,๐๐๐  

 (๔)  การผลิตซีอ๊ิว ๑,๐๐๐  

 (๕)  การผลิตน้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสอ่ืน  ๆ ๑,๐๐๐  

๒ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา     

 ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  

หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูด ู ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

  

 (๑)  การผลิตปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม ๕๐๐  

 (๒)  การผลิตแหนม  หมํ่า  ไสกรอก ๕๐๐  

 (๓)  การผลิตกะป ๕๐๐  

 (๔)  การผลิตน้ําปลา ๑,๐๐๐  

 (๕)  การผลิตหอยดอง ๕๐๐  

 (๖)  การผลิตน้ําเคย ๕๐๐  

 (๗)  การผลิตน้ําบูดู ๕๐๐  

 (๘)  การผลิตไตปลา ๕๐๐  

๓ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิมจากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอ่ืน  

๕๐๐  

๔ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง ๕๐๐  

 ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด   

๕ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น ๑,๐๐๐  
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๖ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   

 วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน   

 ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๗ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ   

ท่ีคลายคลึงกัน 

  

 ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๘ การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแผน  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ   

 ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๙ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

 ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๑๐ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   ๑,๐๐๐  

 ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม   

๑๑ การผลิตไอศกรีม ๑,๐๐๐  

๑๒ การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

 ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๑๓ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน  ๆ ๕๐๐  

๑๔ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู ๒,๐๐๐  

 ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

๑๕ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๑,๐๐๐  

๑๖ การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง ๑,๐๐๐  

๑๗ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผลไม  ผัก  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

  

 ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๑๘ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุ อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด   

 ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๑๙ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร ๒,๐๐๐  
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๒๐ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

 ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐  

๒๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ ๓๐๐  

๒๒ การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๕๐๐  

๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐  

๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

    

 ๔.  กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง   

 ผลิตภัณฑทําความสะอาด   

๑ การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา ๑,๐๐๐  

๒ การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ัง

สบูท่ีใชกับรางกาย 

๑,๐๐๐  

๓ การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐  

๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐  

๕ การผลิตผลซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ   

ทําความสะอาดตาง  ๆ 

๑,๐๐๐  

    

 ๕.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   

๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช ๕๐๐  

๒ การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ ๕๐๐  

๓ การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอ่ืน  ๆ  ๑,๐๐๐  

 ในทํานองเดียวกัน   

๔ การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด  ๆ  ก็ตาม   

 (๑)  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๕  แรงมา ๕๐๐  
 (๒)  ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๔๐  แรงมา ๑,๐๐๐  
 (๓)  ใชเครื่องจักรเกิน  ๔๐  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๕ การผลิตยาสูบ ๒,๐๐๐  
๖ การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช ๑,๐๐๐  
๗ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   
 (๑)  การสะสมปุย ๕๐๐  
 (๒)  การผลิตปุย ๑,๐๐๐  

๘ การผลิตเสนใยจากพืช ๑,๐๐๐  
๙ การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด ๗๐๐  
 หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑   
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 ๖.  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร   

๑ การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง  ๆ   

 ดวยโลหะหรือแร   

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร   

 (๒)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา   

 (๓)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน   

๕  แรงมา 

  

 (๔)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป   

๒ การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ   

 ใบอนุญาตใน  ๖.๑   

 (๑)  การหลอม  การหลอ  แรหรือโลหะทุกชนิด   

 (๒)  การถลุง   

๓ การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  
หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

  

 (๑)  การกลึง  เจาะ  รีด  ต ี ตัด  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐  

 (๒)  การกลึง  เจาะ  รีด  ต ี ตัด  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐  

 (๓)  การตี  โดยใชแรงคน ๓๐๐  

 (๔)  การเชื่อม  การประสาน  การอาบโลหะ  ดวยกาซหรือไฟฟา ๕๐๐  

๔ การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด ๑,๐๐๐  

 ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑   

๕ การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๑,๐๐๐  

๖ การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   
 (๑)  การทําเหมืองแร ๕,๐๐๐  
 (๒)  การสะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร ๒,๐๐๐  

    

 ๗.  กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

๑ การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

 (๑)  การตอ  การประกอบยานยนต ๓,๐๐๐  

 (๒)  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต ๒,๐๐๐  

๒ การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๒,๐๐๐  

๓ การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา     

 ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร   

 หรือเครื่องกล   

 (๑)  การซอมรถยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๒,๐๐๐  

 (๒)  การซอมรถจักรยานยนต ๕๐๐  
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 (๓)  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ ๒,๐๐๐  

 ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ   
 หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต   

 เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย   
 (๑)  รถยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๓,๐๐๐  
 (๒)  รถจักรยานยนต ๑,๐๐๐  

๕ การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐  
๖ การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐  
๗   การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ ๕๐๐  

๘ การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช ๑,๐๐๐  
๙ การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ ๑,๐๐๐  
 ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   

    
 ๘.  กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ   

๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐  

๒ การเลื่อย  ซอย  ตัด  ขัด  ใส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   
 (๑)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐  
 (๒)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน   

๕  แรงมา 
๑,๐๐๐  

 (๓)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  
๓ การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 
  

 (๑)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐  
 (๒)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน   

๕  แรงมา 
๑,๐๐๐  

 (๓)  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  
๔ การอบไม ๑,๐๐๐  
๕ การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป ๑,๐๐๐  

๖ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ   
 (๑)  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐  
 (๒)  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน   

๕  แรงมา 
๑,๐๐๐  

 (๓)  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๕๐๐  
๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง  ๆ   
 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐  
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๘ การเผาถาน  หรือสะสมถาน   

 (๑)  การเผาถาน ๕๐๐  

 (๒)  การสะสมถาน  ไมเกิน  ๒๐  กระสอบ ๑๐๐  

 (๓)  การสะสมถาน  เกินกวา  ๒๐  กระสอบ  ไมเกิน  ๔๐  กระสอบ ๒๐๐  

 (๔)  การสะสมถาน  เกินกวา  ๔๐  กระสอบข้ึนไป ๕๐๐  

    

 ๙.  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   

๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล ๕,๐๐๐  

 ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๔,๐๐๐  

๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาต  ๙.๑ ๒,๐๐๐  

 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตวาเปน ๕,๐๐๐  

 การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย   

 วาดวยการสถานพยาบาล   

๕ การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ ๑,๐๐๐  

 พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการ   

 อ่ืนในทํานองเดียวกัน   

๖ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือ ๑,๐๐๐  

 กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   

๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐  

๘ การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   ๑,๐๐๐  

 คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต  ๙.๑ 

๑,๐๐๐  

๑๐ การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน  ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐  

๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ ๒๐๐  

 ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๑,๐๐๐  

๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐  

๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม ๑,๐๐๐  

๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๑,๐๐๐  
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๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ   

 (๑)  ประกอบกิจการสนามกอลฟ ๕,๐๐๐  

 (๒)  การประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ ๓,๐๐๐  

๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข   ๑,๐๐๐  

 วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม   

๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๕๐๐  

๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐  

๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐  

๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว ๕๐๐  

 ชั่วคราว   

    

 ๑๐.  กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ   

๑ การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก   

 (๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๑,๐๐๐  

 (๒)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรเกินกวา  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐  

 (๓)  การทอผาดวยก่ีกระตุก  ตั้งแต  ๕  ก่ี  ถึง  ๑๐  ก่ี ๒๐๐  

 (๔)  การทอผาดวยก่ีกระตุก  เกินกวา  ๑๐  ก่ีข้ึนไป ๓๐๐  

๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห ๕๐๐  

๓ การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐  

๕ การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร   

 (๑)  ตั้งแต  ๕  เครื่อง  ไมเกิน  ๑๐  เครื่อง ๓๐๐  

 (๒)  เกินกวา  ๑๐  เครื่องข้ึนไป ๕๐๐  

๖ การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน  ๆ   ๑,๐๐๐  

๗ การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
๘ การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน  ๆ ๑,๐๐๐  
    
 ๑๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   
 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  
 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๒ การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๓,๐๐๐  
๓ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 
  

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
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๔ การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  โม   

 บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑.๑   

 (๑)  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  (๕  ตัน) ๕๐๐  

 (๒)  เกินกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป ๑,๐๐๐  

๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๖ การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ ๑,๐๐๐  

๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน ๑,๐๐๐  

๘ การผลิต  ผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๒,๐๐๐  

๙ การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐  

๑๐ การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย ๑,๐๐๐  

๑๑ การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐  

๑๒ การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอ่ืนใด ๑,๐๐๐  

 ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๖.๕   

    

 ๑๒.  กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก     
 และสารเคมีตาง ๆ   

๑ การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ     
 หรือสารตัวทําละลาย   
 (๑)  การทําน้ํากรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย ๒,๐๐๐  
 (๒)  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซหรือ ๑,๐๐๐  
 สารตัวทําละลาย   

๒ การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   
 (๑)  การผลิตกาซ ๒,๐๐๐  
 (๒)  การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
 (๓)  การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  
 (๔)  ปมกาซ ๔,๐๐๐  
 (๕)  การขนสงกาซ ๑,๐๐๐  

๓ การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   
 (๑)  การผลิต  กลั่น  น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ ๑๐,๐๐๐  
 (๒)  การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ   
 ก.  จํานวนสะสมไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร ๕๐๐  
 ข.  จํานวนสะสมเกินกวา  ๑,๐๐๐  ลิตร  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร ๑,๐๐๐  
 ค.  จํานวนสะสมเกินกวา  ๕,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  

 ง.  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ ๒,๐๐๐  
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๔ การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

 (๑)  การผลิตถานหิน  ถานโคก ๑๐,๐๐๐  

 (๒)  การสะสมถานหิน  ถานโคก ๑,๐๐๐  

 (๓)  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๕๐๐  

๕ การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑ ๑,๐๐๐  

๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

 เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

 (๑)  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐  

 (๒)  ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๒  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๗ การโม  สะสม  หรือบดชัน   

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐  

๙ การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   

 (๑)  ลางฟลมรูปถาย ๕๐๐  

 (๒)  ลางฟลมภาพยนตร ๒,๐๐๐  

 (๓)  การผลิตฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร ๕,๐๐๐  

๑๐ การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๒,๐๐๐  

๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕,๐๐๐  

๑๒ การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐  
๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง   

 (๑)  ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐  
 (๒)  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๑,๐๐๐  
 (๓)  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  ๒๐  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๑๔ การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ ๑,๐๐๐  
 ในการผลิตดอกไมเพลิง   

๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐  
๑๖ การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

 (๑)  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
 (๒)  การผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 (๓)  การสะสม  การบรรจุ  การขนสง ๕๐๐  

๑๗ การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   
 (๑)  การผลิต ๑,๐๐๐  
 (๒)  การบรรจุ  การสะสม ๑,๐๐๐  
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 ๑๓.  กิจการอ่ืน  ๆ   

๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

 (๑)  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐  

 (๒)  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน   

๕  แรงมา 

๑,๐๐๐  

 (๓)  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๕๐๐  

๒ การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

 หรือเครื่องอุปกรณไฟฟา   

 (๑)  การผลิต ๕,๐๐๐  

 (๒)  การซอม ๑,๐๐๐  

๓ การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

 (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 (๒)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

 (๑)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว ๑,๐๐๐  

 (๒)  การถายเอกสาร ๕๐๐  

๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๒๐๐  

๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๑,๐๐๐  

๗ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ ๓๐๐  

 เปนผลิตภัณฑใหม   

๘ การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐  

๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๑,๐๐๐  

๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค ๑,๐๐๐  

๑๒ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง ๑,๐๐๐  

๑๓ การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐  


