
 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามและนายอําเภอเซกา  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  เรื่อง  กิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกามตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีทําใหมี

ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ทําใหมี

ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  หรือพนักงาน

เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ใหปฏิบัติหนาท่ีตามขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลโสกกาม 

๑.  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

 (๒)  การประกอบกจิการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตสัตว 

 (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด 

 (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
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 (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

 (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอืน่ ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวธิีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือ

สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  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  หรือ 

พืชอยางอื่น   

 (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  สปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

 (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 



 หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  หรือเนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

 (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

 (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

 (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

 (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  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

 (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

 (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

 (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม   

 (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

 (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

 (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

 (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

๔.  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

 (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบูที่ใช

กับรางกาย   

 (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ   



 หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

๕.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

 (๒)  การลาง  อบ  รม  สะสมยางดิบ  หรือจัดทําสถานที่รับซื้อหรือจําหนายยางดิบหรือ 

น้ํายางเพ่ือการคายกเวนการสะสมยางดิบของเกษตรกรในครัวเรือน 

 (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

 (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

 (๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

 (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย   

 (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

 (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะ

หรือแร 

 (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

 (๓)  การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

 (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

 (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

 (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบ 

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล   

 (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

 (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

 (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

 (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

 (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตซ 

 (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ 

ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

 (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

 (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจาก

ไม  หวาย  ชานออย   

 (๔)  การอบไม 

 (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

 (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

 (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

 (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

๙.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 



 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

 (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๖)  การประกอบกจิการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปนการให 

บริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙ (๑)   

 (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

 (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

 (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

 (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

 (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

 (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

 (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

 (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

 (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

 (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก  

 (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

 (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

 (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   

 (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

 (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหิน  ดวยเครื่องจักร 

 (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

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

บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒)   

 (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

 (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

 (๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

 (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

 (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖ (๕) 

๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

 (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

 (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  

 (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

 (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

 (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

 (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง   

 (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  การสะสม  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

๑๓.  กิจการอื่น ๆ 

 (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรือ

อุปกรณไฟฟา 

 (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

 (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม 

 (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

 (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันละกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

 (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

 (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ  ๗  นับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหผูใดประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว

ในขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในการออก

ใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัต ิ เพ่ือปองกันอันตราย

ตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมนอกจากท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๘  ผูดําเนินกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  ทั้งที่เปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 
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  ๑.  สถานที่ประกอบกิจการจะตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสู 

ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยสะดวก  และการระบายน้ําโสโครกจะตองไมทําให

เปนที่เดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

  ๒.  เมื่อเจาพนักงานเห็นวาควรจะตองมีบอน้ําพักน้ําโสโครกหรือบอดักไขมัน   

เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง  ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  หรือส่ิงใดอันอาจเปนเหตุ

รําคาญแกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

  ๓.  ตองจัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ 

  ๔.  ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอและตองจัดสถานท่ีใหสะอาด

มิใหสกปรกรกรุงรัง  อันอาจจะเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  ๕.  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น 

  ๖.  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีที่ขังและปลอยสัตวกวางขวางพอตามประเภทและชนิด 

ของสัตวนั้น 

  ๗.  กิจการที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาจกอใหเกิดน้ําโสโครก  กล่ิน  ไอ  เสียง  

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  หรือเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง  จะตั้งสถานประกอบ

กิจการอยูในเขตหรือที่ชุมชนไมได 

  ๘.  จะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีตามท่ีขออนุญาตและตามกําหนดวัน 

และเวลาท่ีขออนุญาต 

  ๙.  ถามีความประสงคจะเปล่ียนแปลง  แกไข  เพ่ิมเติมสถานท่ีประกอบกิจการจะตอง

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  ๑๐.  จะตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

  ๑๑.  จะตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 
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ขอ  ๙  เมื่อผูดําเนินกิจการรองขอ  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ  ๘  ไดตามที่เห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแก

การคาซึ่งใหควบคุมนั้นก็ได 

ขอ  ๑๐  ผูใดมีความประสงคจะขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๕  ใหย่ืนคํารอง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  และตองนํา

หลักฐานดังตอไปนี้แสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  ๑.  บัตรประจําตัวประชาชน 

  ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓.  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการ  ในกรณีที่มิไดเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใชประกอบกิจการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของ

อาคารหรือที่ดินใหประกอบกิจการตามท่ีขอรับใบอนุญาตได 

  ๔.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๕.  หลักฐานสําคัญอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหนํามาแสดง 

ขอ  ๑๑  เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  

พรอมดวยเหตุผล  ใหผูขอรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการคาตามขอ  ๗  ทราบภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ไดรับคําขอตามขอ  ๑๐  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันโดยจะมีหนังสือแจงขยายเวลาและ 

เหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น 

ผู ไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามเทานั้น 
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ขอ  ๑๓  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการคานั้นตอไป  จะตองย่ืนคําขอตอใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดภายในสามสิบวัน 

กอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ขอ  ๑๔  ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  และผูขอตออายุใบอนญุาตตามขอ  ๑๓  จะตองชําระ

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียม

การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพแนบทายขอบญัญตัินี ้ ในวันที่รับใบอนุญาต

หรือวันที่ย่ืนคําขอตอใบอนุญาตแลวแตกรณี 

ผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  จะตองชําระ

คาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตจะไดแจงยกเลิกการขอรับ

ใบอนุญาตหรือการขอตอใบอนุญาตเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น  กอนถึงกําหนดชําระคาธรรมเนียม

ตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได

โดยงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๖  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ  ๑๐  โดยอนุโลม

และใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ  ๑๗  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  

หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข   

หรือปรับปรงุใหถูกตองได  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรอืปรบัปรุงภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใด  ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  

และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิด 
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ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๘  คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแต 

เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

การปดคําส่ังตามวรรคหนึ่งใหพนักงานเจาหนาที่ปดคําส่ังตอหนาพยานอยางนอยสองคน   

โดยพยานคนหนึ่งจะตองเปนเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  และใหพยานลงชื่อในบันทึกการปด

คําส่ังไวเปนหลักฐาน 

ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอนนั้นอีกไมได  

จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๙  ผู ใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๐  ใหกิจการที่กําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  อยูกอนวันท่ีขอบัญญัตินี้

มีผลใชบังคับเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม 

ใหผูดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง  ดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

ขอ  ๒๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  คําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

คูณ  อุนคํา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโสกกาม 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท สตางค 

๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

๑.๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวบก มา  โค  กระบือ   

  ก.  จํานวน  ๕ - ๑๐  ตัว ๑๐๐ - 

  ข.  จํานวน  ๑๑ - ๒๐  ตัว ๒๐๐ - 

       ค.  จํานวน  ๒๑  ตัวข้ึนไป ๕๐๐ - 

๑.๑.๒ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร   

  ก.  จํานวน  ๑๐ - ๕๐  ตัว ๒๐๐ - 

  ข.  จํานวน  ๕๑ - ๑๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ - 

  ค.  จํานวน  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตวั ๑,๕๐๐ - 

     ง.  จํานวน  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป ๒,๕๐๐ - 

๑.๑.๓ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลหาน  เปด  ไก  นก   

  ก.  จํานวนตั้งแต  ๖๐ - ๑๐๐  ตัว ๕๐ - 

  ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ - ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ - 

  ค.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑ - ๒,๐๐๐  ตัว ๑๕๐ - 

  ง.  จํานวนตั้งแต  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐  ตวั ๒๐๐ - 

  จ.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๐๑  ตัวข้ึนไป ๒๕๐ - 

๑.๑.๔ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน  

หรือแมลง 

๕๐ - 

๑.๒ การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือ

ประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ

คาบริการในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - 

    

๒. กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

๒.๑ การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย 

หรือขายในตลาด 

๕๐๐ - 

๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว ๕๐๐ - 

๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐ - 

๒.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว ๕๐๐ - 

๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง  

กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง  

ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

๕๐๐ - 
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๒.๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือ

พืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ

สวนประกอบของอาหารสัตว 

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  โดยใชเครื่องจักท่ีมีกําลังต่ํากวา ๕ แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

  ค.  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง ๕๐๐ - 

    

๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร การเรขาย  การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 

  

๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

๕๐๐ - 

๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก 

ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป  

น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ  

ท่ีคลายคลึงกัน 

๕๐๐ - 

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก  

ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน 

๕๐๐ - 

๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  

บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธี

อ่ืนใด 

๕๐๐ - 

๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น ๕๐๐ - 

๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย 

เตาหู วุน เสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึง

กัน 

๕๐๐ - 

๓.๗ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

ท่ีคลายคลึงกัน 

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว ๑,๐๐๐ - 

๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม หรือเนยผสม 

ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

๕๐๐ - 
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๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม ๒๐๐ - 

๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ ๕๐๐ - 

๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่ม 

ชนิดผงอ่ืน ๆ   

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๕๐ - 

๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน 

น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 

๓,๐๐๐ - 

๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ     

  ก.  การผลิตน้ํากลั่น  หรือน้ําบริโภค ๑,๐๐๐ - 

  ข.  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   ๓๐๐ - 

๓.๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง ๒,๐๐๐ - 

๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา  

น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด 

หรือภาชนะอ่ืนใด 

๒,๐๐๐ - 

๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด  

หรือภาชนะอ่ืนใด   

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร ๑,๐๐๐ - 

๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม   ๑,๐๐๐ - 

๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ ๕๐๐ - 

๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๑,๐๐๐ - 

๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๒,๐๐๐ - 

๓.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

    

๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

๔.๑ การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา     

  ก.  เครื่องจักท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา ๓๐๐ - 

๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง  

รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

๑,๐๐๐ - 

๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ - 
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๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ - 

๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

๑,๐๐๐ - 

    

๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

๕.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๕.๒ การลาง อบ รม สะสมยางดิบ หรือจัดทําสถานท่ีรับซ้ือหรือจําหนาย 

ยางดิบหรือน้ํายางเพ่ือการคายกเวนการสะสมยางดิบของเกษตรกร 

ในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๕.๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือ

แปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ - 

๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด  ๆก็ตาม ๔๐๐ - 

๕.๕ การผลิตยาสูบ   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๕.๖ การขัด กะเทาะหรือบดเมล็ดพืช   ๑,๐๐๐ - 

๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   ๒,๐๐๐ - 

๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช ๑,๐๐๐ - 

๕.๙ การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย  

ขาวโพด 

๑,๐๐๐ - 

    

๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

๖.๑ การผลิตภาชนะเครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๖.๒ การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน 

ลําดับท่ี ๖.๑ 

๑,๐๐๐ - 

๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการในลําดับท่ี ๖.๑ 

๒๐๐ - 

๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ

โลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการในลําดับท่ี ๖.๑ 

 

 

๕๐๐ - 
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๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ี ๖.๑   

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑  แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑ แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

๖.๖ การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร ๕,๐๐๐ - 

    

๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

๗.๑ การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต ๑,๐๐๐ - 

๗.๒ การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๕,๐๐๐ - 

๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต 

เครื่องจักร เครื่องกล 

  

  ก.  รถจักรยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๕๐๐ - 

  ข.  รถยนต ๑,๐๐๐ - 

๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ

ปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 

  

  ก.  รถจักรยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๕๐๐ - 

  ข.  รถยนต ๑,๐๐๐ - 

๗.๕ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต   ๕๐๐ - 

๗.๖ การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ - 

๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ ๕๐๐ - 

๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช ๕๐๐ - 

๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณ ท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

๕๐๐ - 

    

๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 

๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา  แตไมเกิน ๕ แรงมา ๓๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

๘.๓ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือ

ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 

๒๐๐ - 

๘.๔ การอบไม ๑,๐๐๐ - 

๘.๕ การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป ๑,๐๐๐ - 
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๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวย

กระดาษ 

๓๐๐ - 

๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๕๐๐ - 

๘.๘ การเผาถาน หรือสะสมถาน   

  ก.  ขายสง ๒๐๐ - 

  ข.  ขายปลีก ๑๐๐ - 

    

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ - 

๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตลําดับท่ี ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

๕๐๐ - 

๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตลําดับท่ี ๙.๑ หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐ - 

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ

ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี

คาตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ - 

๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ - 

๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง  ดิสโกเทก 

คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตลําดับท่ี ๙.๑  

๒,๐๐๐ - 

๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลน

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ - 

๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓๐๐ - 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๕๐๐ - 

๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๕๐๐ - 

๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม ๑,๐๐๐ - 

๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๕๐๐ - 
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๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 

๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ - 

๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๕๐๐ - 

๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐ - 

๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐ - 

๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือ 

รับฝากสัตวชั่วคราว 

๕๐๐ - 

    

๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวย 

ก่ีกระตุก 

  

  ก.  การทอผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีข้ึนไป ๓๐๐ - 

  ง.  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕ - ๑๐  ก่ี ๒๐๐ - 

๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห ๕๐๐ - 

๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร          ๕๐๐ - 

๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ  ๓๐๐ - 

๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ - 

    

๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๑๑.๒ การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ - 

๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

๕๐๐ - 

๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก 

ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ในลําดับท่ี ๑๑.๒ 

  

  ก.  ๑ - ๓  ตัน ๓๐๐ - 

  ข.  ๓ - ๕  ตัน ๕๐๐ - 
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  ค.  ๕  ตันข้ึนไป ๓,๐๐๐ - 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑ

ตาง ๆ 

๕๐๐ - 

๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน ๕๐๐ - 

๑๑.๘ การผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๓,๐๐๐ - 

๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ - 

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย ๑,๐๐๐ - 

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๒,๐๐๐ - 

๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือ

วัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตในลําดับท่ี ๖.๕ 

๒,๐๐๐ - 

    

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และ

สารเคมีตาง ๆ 

  

๑๒.๑ การผลิต  สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัว

ทําละลาย 

๒,๐๐๐ - 

๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ ๓,๐๐๐ - 

๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

  ก.  แบบไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  แบบใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ - 

๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก   

๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตในลําดับท่ี ๗.๑    

  ก.  พนสีรถยนต ๕๐๐ - 

  ข.  พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต ๓๐๐ - 

๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก  

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

๑๒.๗ การโม สะสม หรือบดชัน ๓๐๐ - 

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๙ การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร ๓๐๐ - 

๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

๕๐๐ - 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ ๒,๐๐๐ - 
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 ในการผลิตดอกไมเพลิง   

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ การสะสม  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะ

นําโรค 

๒,๐๐๐ - 

๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ๕๐๐ - 

    

๑๓. กิจการอ่ืน ๆ    

๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

  ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา ๓๐๐ - 

๑๓.๒ การผลิ ต  ซ อม เครื่ อง อิ เ ล็ กทรอนิ กส  เครื่ อ ง ไฟฟ า  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา 

๓๐๐ - 

๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร ๒๐๐ - 

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช   

  ก  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐  ตารางวา ๑๐๐ - 

  ข  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๒๐  ตารางวา แตไมเกิน  ๕๐  ตารางวา ๒๐๐ - 

  ค  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๕๐  ตารางวา แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวา ๓๐๐ - 

  ง  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๑๐๐  ตารางวาข้ึนไป  ๕๐๐ - 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๑,๐๐๐ - 

๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือ 

แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

๓๐๐ - 

๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ - 

๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๑,๐๐๐ - 

๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค ๓๐๐ - 

๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง ๕๐๐ - 

๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๓,๐๐๐ - 
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