
 หน้า   ๑๐๙ 
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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการดําเนินกิจการต่าง ๆ  ที่อาจเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ  อนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ให้มีความ
ปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางและนายอําเภอแก้งสนามนาง   
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   
“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน    
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“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก

เจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง   

๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
 (๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
 (๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดู  หรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๒. กิจการที่เก่ียวข้องกับสัตว์  และผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสัตว์ 
 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและ

การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 
 (๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานท่ี

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
 (๒.๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ 
 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทํา

อื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
 (๒.๘) การสะสมหรือการล้างคร่ัง 
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๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น  ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  

พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เตา้หู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ   บรรจุกระป๋อง  

ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  รวมถึงตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิตเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
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 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
๔. กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง ๆ 
 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลติภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอื่น  ๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุง  แร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ด้วยเคร่ืองจักร  หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะ

อื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
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๗. กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ  

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือ
เคร่ืองจักรกลดังกล่าวด้วย 

 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๘.๒) การเลื่อย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว  หรือการตัดไม้

ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวายเป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น  การทาสารเคลือบเงาสี

หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๘.๔) การอบไม้ 
 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้ เช่า  ห้องเช่า  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 
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 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น

การให้บริการใน  (๙.๑)  
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ

ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์

และสิ่งแวดลอ้ม 
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ 
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 

๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๑.๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
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 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
 (๑๑.๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น   

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑) การผลิต  บรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดช์  หรือสารตัวทําละลาย 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  ๗  (๗.๑) 
 (๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
 (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดว้ยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

๑๓. กิจการอื่น ๆ 
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
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 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลอืใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
 (๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมาย
อื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  สถานที่
ราชการ  และโรงพยาบาล  ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
หรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน   

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต 

ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจําทุกวัน 



 หน้า   ๑๑๗ 
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ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ 

ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน  
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเคร่ืองดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อย 
หกเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
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ข้อ ๑๗ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะ 

ที่เป็นการค้า  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสาร 
และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่ประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(๒) ต้องจัดทํารางระบายนํ้า  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบไม่ซึม  ไม่ร่ัวระบายน้ํา

ได้สะดวก  การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
(๓) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๔) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร  เพื่อป้องกัน 

มิให้น้ําซึม  ร่ัวไหลหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน   
ให้ถูกต้องหลักสุขาภิบาล  หรือต้องมีเคร่ืองระบายนํ้า  เคร่ืองป้องกันกลิ่น  ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุ่น  
ละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอื่นใด  อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง  ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าวตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๕) ต้องให้มีแสงสว่าง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นําโรค 

(๖) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 
(๗) ต้องรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าวัตถุ 

แห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง  และสัตว์พาหนะนําโรค 
(๘) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอและมีการกําจัด 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
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(๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น
และต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์  ที่ขัง  และที่ปล่อยสัตว์ต้องกว้างขวางเพียงพอตามสมควร  และต้องจัด
ให้ได้สุขลักษณะ 

(๑๑) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ 

(๑๒) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เข้าตรวจสถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลา 
อันสมควร  เม่ือบุคคลดังกล่าวได้บอกกล่าวให้ทราบแล้ว 

(๑๓) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่  อันเก่ียวกับการประกอบกิจการ  ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน  หรือต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๑๔) การปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๑๒๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ด้วย 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่ เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้ 
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลแก้งสนามนาง   

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ รับ
ใบอนุญาต 



 หน้า   ๑๒๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๙ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่ง
คําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 
ทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  
หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่  ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และตาม
ข้อบัญญัตินี้ภายในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ต้องแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ต่อบุคคลที่เก่ียวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย  และให้บุคคลที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ข้อ ๓๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สุพจน์  ตากลม 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 



 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนุญาต/รับใบแทนฯ 

ประกอบกิจการ................................................................................................. 

 
 

เขียนที่...................................................................................... 
วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ. ............................ 

๑. ข้าพเจ้า.....................................................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ.................................... 

โดย.............................................................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนติิบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่เลขที.่.........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.................................................................ถนน....................................................... 

แขวง/ตําบล.........................................................เขต/อําเภอ...........................................................จังหวัด.................................................. 

หมายเลขโทรศัพท.์.............................................................................................ผู้ขออนุญาต 
 ๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
      สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ..............................) 

  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมิน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มกีารมอบอํานาจ) 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 
  ๑).................................................................................................... 
  ๒).................................................................................................... 
 ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
       
      (ลงช่ือ)..........................................................................ผู้ขออนุญาต 
              (........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอเลขที.่................./................... 
          (เจ้าหน้าที่กรอก) 



 ๒ 

 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 
 
เลขที.่........................................................ได้รับเรื่องเม่ือวันที่...........................เดือน.....................................................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 
       ไม่ครบ  คอื 
  ๑)............................................................................................................ 
  ๒)............................................................................................................ 
  ๓)............................................................................................................ 
 
 

     (ลงช่ือ) ........................................................................ 
      (...................................................................) 
     ตําแหน่ง.......................................................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนญุาต 
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที.่..........................เดือน....................................................พ.ศ. ............................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน          ครบ 
     ไม่ครบ  คอื 
  ๑)............................................................................................................ 
  ๒)............................................................................................................ 
  ๓)............................................................................................................ 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...................วันนับต้ังแต่ 
วันน้ีเป็นต้นไป 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ) ........................................................................ 
      (...................................................................) 
     ตําแหน่ง.......................................................................... 



 ๓ 

 
 
 

    

ใบอนุญาต 
   ประกอบกิจการ....................................................................................... 
เล่มที.่...............เลขที่................../................ 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................................สัญชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..............ตําบล............................อําเภอ..............................................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท.์.................................................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ...........................................................................ประเภท................................................................ 
ต้ังอยู่เลขที.่......................หมู่ที่.................ตําบล...................................อําเภอ.................................................จังหวัด............................ 
หมายเลขโทรศัพท.์.................................................................... 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...................................................เลขที.่...................................................ลงวันที.่........................................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่ 

เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 

๔.๑) ............................................................................................................................ 
๔.๒) ............................................................................................................................ 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่..............เดือน......................................พ.ศ................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.................. เดือน.......................................พ.ศ................... 
 
 
     (ลงช่ือ)  
      (...................................................................) 
     ตําแหน่ง........................................................................ 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนญุาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา 
      ที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอตอ่อายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ



 ๔ 

                (ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม
๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์

(๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง
  - ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ล่อ  ลา  สุกร  ต้ังแต่  ๕๑ - ๑๐๐  ตัว ๕๐๐
 - ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ล่อ  ลา  สุกร  ต้ังแต่  ๑๐๑  ตัว ขึ้นไป ๑,๐๐๐
- สัตว์น้ํา  เนื้อที่ไม่เกิน  ๒ ไร่ -
- สัตว์น้ํา  เนื้อที่ต้ังแต่เกิน  ๒ ไร่ แต่ไม่เกิน ๕  ไร่ ๕๐๐
- สัตว์น้ํา  เนื้อที่เกิน  ๕ ไร่  ขึ้นไป ๘๐๐
 - สัตว์ปีก  ต้ังแต่   ๑๐๐  -  ๒๐๐ ตัว ๒๐๐
 - สัตว์ปีก  ต้ังแต่   ๑๐๑  -  ๓๐๐ ตัว ๓๕๐
 - สัตว์ปีก  ต้ังแต่   ๓๐๑  -  ๕๐๐ ตัว ๕๐๐
 - สัตว์ปีก  ต้ังแต่   ๕๐๑  ตัว  ขึ้นไป ๘๐๐
(๑.๒) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอานํ้านม
 - ไม่เกิน  ๒๐  ตัว ๓๐๐
 - ต้ังแต่  ๒๑- ๕๐  ตัว ๕๐๐
 - ต้ังแต่  ๕๑- ๑๐๐  ตัว ๘๐๐
 - ต้ังแต่  ๑๐๑  ตัว ขึ้นไป ๑,๐๐๐
(๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
 - เพื่อให้ประชาชนเข้าชม ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม ๕,๐๐๐
- เพื่อประโยชน์ของกิจการน้ัน ๒,๐๐๐

๒ กิจการที่เก่ียวข้องกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์

(๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน ๕๐๐
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก ๓,๐๐๐
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป ๒,๐๐๐
(๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ ๑,๕๐๐
(๒.๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย ๑,๕๐๐
และการขายในตลาด
(๒.๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ -
หรือส่วนอื่นๆของสัตว์
 - การผลิตแบบครัวเรือนไม่ถึงกับเป็นขนาดโรงงาน ๗๕๐
 - การผลิตที่มีขนาดเป็นโรงงาน ๑,๕๐๐
(๒.๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช ๒,๐๐๐
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๒.๘) การสะสมหรือการล้างคร่ัง ๒,๐๐๐

๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  นํ้าดื่ม
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม -
 - การผลิตแบบครัวเรือนไม่ถึงกับเป็นขนาดโรงงาน ๘๐๐
 - การผลิตที่มีขนาดเป็นโรงงาน ๑,๕๐๐
(๓.๒) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น -
ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
 - การผลิตแบบครัวเรือนไม่ถึงกับเป็นขนาดโรงงาน ๕๐๐
 - การผลิตที่มีขนาดเป็นโรงงาน ๑,๐๐๐

เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 



ลําดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม
๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  นํ้าดื่ม

(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน -
 - การผลิตแบบครัวเรือนไม่ถึงกับเป็นขนาดโรงงาน ๕๐๐
 - การผลิตที่มีขนาดเป็นโรงงาน ๑,๐๐๐
(๓.๔) การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ๕๐๐
(๓.๕) การนึ่ง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร ๗๐๐
การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย -
การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
 - การผลิตแบบครัวเรือนไม่ถึงกับเป็นขนาดโรงงาน ๕๐๐
 - การผลิตที่มีขนาดเป็นโรงงาน ๑,๐๐๐
(๓.๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ -
 - การผลิตแบบครัวเรือนไม่ถึงกับเป็นขนาดโรงงาน ๕๐๐
 - การผลิตที่มีขนาดเป็นโรงงาน ๑,๐๐๐
(๓.๘) การผลิตแบะแซ ๕๐๐
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด -
 - มีปริมาณการผลิตไม่เกิน  ๕,๐๐๐  หน่วย/วัน ๑,๐๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  หน่วย/วัน ๒,๕๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐  หน่วย/วัน ๕,๐๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๕๐,๐๐๑  หน่วย/วัน  ขึ้นไป ๘,๐๐๐
(๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ๕,๐๐๐
(๓.๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ๓,๐๐๐
(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด -
ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
 - มีปริมาณการผลิตไม่เกิน  ๕,๐๐๐  หน่วย/วัน ๒,๐๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  หน่วย/วัน ๕,๐๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐  หน่วย/วัน ๘,๐๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๕๐,๐๐๑  หน่วย/วัน  ขึ้นไป ๑๐,๐๐๐
(๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล ๒,๕๐๐
(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๑,๕๐๐
(๓.๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์ น้ําส้มสายชู -
 - มีปริมาณการผลิตไม่เกิน  ๕,๐๐๐  หน่วย/วัน ๒,๐๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  หน่วย/วัน ๕,๐๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐  หน่วย/วัน ๘,๐๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๕๐,๐๐๑  หน่วย/วัน  ขึ้นไป ๑๐,๐๐๐
(๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ ๗๐๐
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร -
 - เคร่ืองจักรรวมกันไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า ๑,๐๐๐
 - เคร่ืองจักรรวมกันต้ังแต่  ๑๑ -  ๓๐  แรงม้า ๒,๐๐๐
 - เคร่ืองจักรรวมกันต้ังแต่  ๓๑ -  ๕๐  แรงม้า ๓,๐๐๐
 - เคร่ืองจักรรวมกันต้ังแต่  ๕๑  แรงม้า ขึ้นไป ๕,๐๐๐
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส ๑,๘๐๐

 -๒-



ลําดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม
๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  นํ้าดื่ม (ต่อ)

(๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค -
 - มีปริมาณการผลิตไม่เกิน  ๕,๐๐๐  หน่วย/วัน ๑,๕๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  หน่วย/วัน ๓,๐๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐  หน่วย/วัน ๕,๐๐๐
 - มีปริมาณการผลิตต้ังแต่   ๕๐,๐๐๑  หน่วย/วัน  ขึ้นไป ๘,๐๐๐
(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิต เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ๑,๐๐๐
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอื่นๆ ๑,๐๐๐
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน -
 - การผลิตแบบครัวเรือนไม่ถึงกับเป็นขนาดโรงงาน ๕๐๐
 - การผลิตที่มีขนาดเป็นโรงงาน ๑,๐๐๐
(๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน -
 - การผลิตแบบครัวเรือนไม่ถึงกับเป็นขนาดโรงงาน ๕๐๐
 - การผลิตที่มีขนาดเป็นโรงงาน ๑,๐๐๐
(๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร -
 - มีพื้นที่ประกอบกิจการไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร ๒,๕๐๐
 - มีพื้นที่ประกอบกิจการต้ังแต่  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐
 - มีพื้นที่ประกอบกิจการต้ังแต่  ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ๘,๐๐๐
 - มีพื้นที่ประกอบกิจการต้ังแต่  ๑๐,๐๐๑  ตารางเมตร  ขึ้นไป ๑๐,๐๐๐
(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ๑,๐๐๐
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป ๑,๕๐๐

๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
(๔.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร ๑,๕๐๐
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น เคร่ืองสําอางต่างๆ ๑,๕๐๐
(๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๑,๕๐๐
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๒,๐๐๐
(๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ ๓,๐๐๐

๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช ๒,๐๐๐
(๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๒,๐๐๐
(๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่นๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร ๑,๕๐๐
(๕.๔) การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร -
 - เคร่ืองจักรรวมกันไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า ๑,๐๐๐
 - เคร่ืองจักรรวมกันต้ังแต่  ๑๑ -  ๓๐  แรงม้า ๒,๐๐๐
 - เคร่ืองจักรรวมกันต้ังแต่  ๓๑ -  ๕๐  แรงม้า ๓,๐๐๐
 - เคร่ืองจักรรวมกันต้ังแต่  ๕๑  แรงม้า ขึ้นไป ๔,๐๐๐
(๕.๕) การผลิตยาสูบ ๑,๕๐๐
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร -
 - เคร่ืองจักรรวมกันไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า ๗๐๐
 - เคร่ืองจักรรวมกันต้ังแต่  ๑๑ -  ๓๐  แรงม้า ๑,๐๐๐
 - เคร่ืองจักรรวมกันต้ังแต่  ๓๑ -  ๕๐  แรงม้า ๑,๕๐๐
 - เคร่ืองจักรรวมกันต้ังแต่  ๕๑  แรงม้า ขึ้นไป ๒,๕๐๐
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(๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย -
      การผลิตปุ๋ย
 - ปริมาณไม่เกิน  ๑  ตัน ต่อ/วัน ๑,๕๐๐
 - ปริมาณมากว่า ๑  ตัน แต่ไม่เกิน  ๒  ตัน ต่อ/วัน ๓,๐๐๐
 - ปริมาณมากว่า ๒  ตัน แต่ไม่เกิน  ๕  ตัน ต่อ/วัน ๕,๐๐๐
 - ปริมาณมากว่า  ๕  ตัน แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตัน ต่อ/วัน ๗,๐๐๐
 - ปริมาณมากว่า  ๑๐  ตัน ต่อ/วัน  ขึ้นไป
      การสะสมปุ๋ย
 - มีปริมาณไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม ๘๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๕๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๕๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๕๐,๐๐๑  กิโลกรัม  ขึ้นไป ๔,๐๐๐
(๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐
(๕๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๒,๐๐๐

๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ ๕,๐๐๐
(๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน (๑) ๑๐,๐๐๐
(๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร หรือก๊าซ ๒,๐๐๐
หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน(๑)
(๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๑) ๑๐,๐๐๐
(๖.๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๑) ๑๐,๐๐๐
(๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๑๐,๐๐๐

๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ -
 - มีพื้นที่ประกอบกิจการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐
 - มีพื้นที่ประกอบกิจการต้ังแต่  ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐
 - มีพื้นที่ประกอบกิจการต้ังแต่  ๑,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ๔,๐๐๐
 - มีพื้นที่ประกอบกิจการต้ังแต่  ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร ๕,๐๐๐
 - มีพื้นที่ประกอบกิจการต้ังแต่  ๑๐,๐๐๑  ตารางเมตร  ขึ้นไป ๘,๐๐๐
(๗.๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ ๒,๐๐๐
เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไว้บริการ หรือจําหน่าย ๒,๐๐๐
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย
(๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ ๘๐๐
(๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี -
       -  การผลิตแบตเตอร่ี ๓,๕๐๐
       -  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี ๑,๕๐๐
(๗.๖) การปะ  การเช่ือมยาง ๒๐๐
(๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๕๐๐

๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๕๐๐
(๘.๒) การเล่ือย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําค้ิว หรือการตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร ๑,๕๐๐

 -๔-
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๘.(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นส่ิงของด้วยเคร่ืองจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี -
หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
 - การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นส่ิงของด้วยเคร่ืองจักร ๘๐๐
- การพ่น การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย ๑,๒๐๐
(๘.๔) การอบไม้ ๑,๕๐๐
(๘.๕) การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร ๒,๐๐๐
(๘.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ ๑,๐๐๐
(๘.๗) การผลิตกระดาษต่างๆ -
- การผลิตแบบไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐
- การผลิตแบบใช้เคร่ืองจักร ๓,๐๐๐
(๘.๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน -
 -  การเผาถ่าน ๑,๐๐๐
 - การสะสมถ่าน ๗๐๐

๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ๒,๕๐๐
ว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล ๕,๐๐๐
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๓) การประกวดกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๙ (๑) ๑,๐๐๐
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน -
- การประกอบกิจการไม่เกิน ๑๕  ห้อง ๑,๕๐๐
- การประกอบกิจการต้ังแต่  ๑๖ ห้อง แต่ไม่เกิน  ๓๐  ห้อง ๒,๕๐๐
- การประกอบกิจการต้ังแต่  ๓๑ ห้อง แต่ไม่เกิน  ๕๐  ห้อง ๔,๕๐๐
- การประกอบกิจการต้ังแต่  ๕๑  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ห้อง ๖,๕๐๐
- การประกอบกิจการต้ังแต่  ๑๐๑  ห้อง  ขึ้นไป ๘,๕๐๐
(๙.๕)  การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งให้เช่าหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน -
- การประกอบกิจการไม่เกิน  ๕  ห้อง ๓๐๐
- การประกอบกิจการต้ังแต่   ๖  ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๕  ห้อง ๗๐๐
- การประกอบกิจการต้ังแต่  ๑๖ ห้อง แต่ไม่เกิน  ๓๐  ห้อง ๑,๕๐๐
- การประกอบกิจการต้ังแต่  ๓๑ ห้อง แต่ไม่เกิน  ๕๐  ห้อง ๒,๕๐๐
- การประกอบกิจการต้ังแต่  ๕๑  ห้อง   ขึ้นไป ๔,๕๐๐
(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๕๐๐
(๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน ๓,๐๐๐
(๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ข้อ ๙(๑) ๒,๐๐๐
(๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐
(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตามกฎหมาย -
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 -  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมชาย ๒๐๐
 -  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมหญิง ๓๐๐
(๙.๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหารที่มี ๑,๐๐๐
วัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๙ (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

 -๕-



ลําดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม
๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ

(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม
  - กิจการสวนสนุก ๕,๐๐
   กิจการตู้เกมส์
  - ไม่เกิน ๕ ตู้ ๑,๐๐๐
  - ๖ - ๑๐ ตู้ ๒,๐๐๐
  - ต้ังแต่ ๑๐ ตู้ขึ้นไป ๔,๐๐๐
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ -
 -  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ ๑๐,๐๐๐
 -  การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๔,๐๐๐
(๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ๕,๐๐๐
(๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น ๑,๐๐๐

๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกต้ังแต่ ๕ กี่ขึ้นไป ๑,๕๐๐
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น ๕๐๐
(๑๐.๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐
(๑๐.๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเคร่ืองจักร ๒,๐๐๐
(๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรต้ังแต่ ๕ เคร่ืองขึ้นไป ๑,๐๐๐
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนส่ิงทออื่นๆ ๑,๐๐๐
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร ๕๐๐
(๑๐.๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่นๆ ๕๐๐

๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๑,๐๐๐
(๑๑.๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร ๑๐,๐๐๐
(๑๑.๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน ๑,๐๐๐
(๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง -
 - มีปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐  ลูกบาศก์เมตร ๒,๐๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๑๐๑ - ๒๐๐  ลูกบาศก์เมตร ๓,๐๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๒๐๑ - ๕๐๐  ลูกบาศก์เมตร ๔,๕๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๕๐๑  ลูกบาศก์เมตร  ขึ้นไป ๖,๐๐๐
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน ๒,๐๐๐
(๑๑.๖) การเล่ือย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง ๆ ๔,๕๐๐
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา ๒,๐๐๐
กระเบื้องยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น
(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๕,๐๐๐
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย ๒,๐๐๐
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๕,๐๐๐

๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑๒.๑) การผลิต บรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดช์ หรือสารตัวทําละลาย ๑๐,๐๐๐
(๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ -
 - มีปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๑๐๑  -  ๕๐๐  กิโลกรัม ๘๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๕๐๑  -  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๕๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๑,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๓,๐๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๕,๐๐๑ กิโลกรัม ขึ้นไป ๕,๐๐๐

 -๖-
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๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 

(๑๒.๓) การผลิต การกล่ัน การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ -
 - มีปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร ๑๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่   ๑๐๑  -  ๕๐๐  ลิตร ๕๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๕๐๑  -   ๑,๐๐๐  ลิตร ๑,๐๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๑,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ ลิตร ๒,๕๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๔,๕๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ ลิตร ๘,๕๐๐
 - มีปริมาณตั้งแต่  ๕๐,๐๐๑ ลิตร  ขึ้นไป ๑๐,๐๐๐
(๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก ๑๐,๐๐๐
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑) ๒,๐๐๐
(๑๒.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๒,๕๐๐
(๑๒.๗) การโม่  การบดชัน ๒,๐๐๐
(๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๕,๐๐๐
(๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ -

  -  การผลิต ฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ๕,๐๐๐

  -  การล้าง ฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ๑,๐๐๐
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๓,๐๐๐
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕,๐๐๐
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑๐,๐๐๐
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง ๓,๐๐๐
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง -
  -  การผลิต การสะสม ดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง ๑๐,๐๐๐
  - การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง ๗,๐๐๐
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๕,๐๐๐
(๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๕,๐๐๐
(๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓,๐๐๐

๑๓ กิจการอ่ืนๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร ๒,๐๐๐
(๑๓.๒) - การผลิต เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้า ๕,๐๐๐
        - การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้า ๕๐๐
(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน ๑,๐๐๐
(๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร -
   -  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว ๑,๐๐๐
   -  การถ่ายเอกสาร ๓๐๐
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ -
 - มีพื้นที่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่   ๑,๐๐๑  -  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่  ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร ๕,๐๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่  ๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐  ตารางเมตร ๗,๐๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่ ๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐  ตารางเมตร ๙,๐๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่  ๕๐,๐๐๑  ตารางเมตร  ขึ้นไป ๑๐,๐๐๐

 -๗-
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๑๓ กิจการอ่ืน ๆ

(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า -
 - มีพื้นที่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่   ๑,๐๐๑  -  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร ๒,๕๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่  ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร ๔,๕๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่  ๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐  ตารางเมตร ๖,๕๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่ ๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐  ตารางเมตร ๘,๕๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่  ๕๐,๐๐๑  ตารางเมตร  ขึ้นไป ๑๐,๐๐๐
(๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๒,๕๐๐
(๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ ๑,๕๐๐
(๑๓.๙) การก่อสร้าง -
 - มีพื้นที่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่  ๑,๐๐๑  -  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ๒,๕๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่  ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ๔,๐๐๐
 - มีพื้นที่ต้ังแต่  ๑๐,๐๐๑  ตารางเมตร  ขึ้นไป ๖,๐๐๐
(๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา หรือแพปลา ๓,๐๐๐

 -๘-


