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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
เรื่อง   การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเพ่ิมเติมขอบัญญัติ  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  วาดวย   

การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหาร

สวนตําบลหนองบัวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  และนายอําเภอบานคาย   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลหนองบัว  เรื่อง  การควบคุม

การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  ตั้งแตเมื่อไดประกาศ

ไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

บรรดาขอบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย   

ตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ 

กิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ

สาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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หมวด  ๒ 

ลักษณะกิจการ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหนองบัว   

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง   

 (๑.๒) การเล้ียงสัตว  เพ่ือรีดเอานม 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ  ไม

วาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 (๑.๔) การเล้ียงสัตวอื่น ๆ  หรือแมลง 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและ

การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

 (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดของสัตวและพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 



หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวน  การผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตวพืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ

กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓) การผลิต  การบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔) การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
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 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุยอินทรียเพ่ือการคา 

 (๕.๘) การผลิต  การสะสมปุยชีวภาพ 

 (๕.๙) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๕.๑๐) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 



หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ 

อื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

 (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๖) การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือ 

การตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงา   

สี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย  



หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๘.๔) การอบไม 

 (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  หรือ

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพรและนวดแผนโบราณ  

เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือการแสดง

อื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 



หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  เกมคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุขวิทยาศาสตร

และส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกกอลฟ 

 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรืออวัยวะอื่น 

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน   

 (๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน   

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

 (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครือ่งจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 



หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๑๑.๘) การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  

ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ   

สารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ  

ปโตรเลียมตาง ๆ 

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖) การประดษิฐส่ิงของเครือ่งใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลม  ภาพถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 



หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่น  ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ  อิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙) การกอสราง 

 (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

หมวด  ๓ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย   

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้น  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย

ของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 



หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการขออนุญาตไดตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง

ชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

(๔) ตองทํารางระบายน้ําไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอพัก  ซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร   

มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

(๕) การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําทางสาธารณะ  

หรือผูอาศัยใกลเคียง 

(๖) ตองมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย  หรือกากของเสียใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวกําหนด 

(๗) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีที่ขังหรือปลอยสัตวกวางพอ  และจัดสถานที่ใหอยูในสภาพที่   

ไมกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน  และไมกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตวและใหมีการเก็บ 

รวบรวมกําจัดมูลสัตว  เศษอาหาร  ซากสัตว  ใหถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจผอนผันใหผูรับใบอนุญาต  งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไข   

ท่ีกําหนดในขอ  ๗  ไดตามท่ีเห็นสมควร  และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขใหผูขออนุญาตปฏิบัติเปนการ  

เฉพาะรายไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือ 

ส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๔ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือน 

ตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตน  จากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ   

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของท่ี

อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ 



หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

หมวด  ๕ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดท่ีประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ัน  

สะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกนัมใิหเกิดผลกระทบจนเปนเหตรุําคาญหรือเปนอนัตรายตอสุขภาพของ

คนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามขอบัญญัตินี้  ตองปฏิบัติ 

ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

(๑) ตองรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอ  ๘  ใหอยูในภาวะอันดีเสมอและ 

ทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบกิจการใหสะอาดทุกวัน 

(๒) ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีและตามกําหนดวันเวลาท่ีไดรับอนุญาต 

(๓) ตองรักษาเครื่องมอืเครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  ถาเศษวัตถหุรอื

วัตถุแหงกิจการนั้นจัดเปนอาหาร  ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลง  และสัตวอื่น 

(๔) ตองมีการปองกันและกําจัดแมลงวัน  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ  ใหถูกหลักสุขาภิบาล 

(๕) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้ง

ปองกัน  มิใหเกิดเหตุรําคาญหรือโรคติดตอ 

(๖) ตองจัดใหมีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

(๗) ถาจะเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนํา  หรือคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

(๙) ตองยอมใหเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพไดในเวลาอันสมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 



หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

หมวด  ๖ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตอง  

มีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทาย  

ขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ  ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอน 

ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ   

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน  เพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว

โดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 



หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว   

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต  

ส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองบัว 

ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๘ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามท่ีแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้      

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาประกอบดวย 

(๒) ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรอืปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูที่ตองรับหนังสือ  และใหถือวาผูนั้นไดรับหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ   

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน   

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๕ ผูรับใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

กอนวันใชขอบัญญัตินี้  ใหผูนั้นประกอบกิจการไดตอไป  จนกวาใบอนุญาตดังกลาวจะส้ินอายุ  และถาผูนั้น 

ประสงคจะดําเนินกิจการนั้นตอไป  จะตองมาขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสามสิบวัน

กอนใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ 

ผูประกอบกิจการคาที่ไมตองขออนุญาตตามขอบัญญัติเดิม  แตตองขออนุญาตตามขอบัญญัตินี้

ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป  แตจะตองย่ืนขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตอเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  เมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหประกอบกิจการคา

ตอไป  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําส่ังไมออกใบอนุญาตให 

ขอ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  เรื่อง   

การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ใหใชไดจนกวาใบอนุญาตจะหมดอายุ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สุจินต  สุขเกดิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองบัว 



อัตราคาธรรมเนียม

ตอป (บาท)

๑

๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง

๑.๑.๑  การเลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และกวาง

         (ก)  ตั้งแต  ๒๐ - ๕๐ ตัว ๓๐๐

         (ข)  เกินกวา  ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๕๐๐

         (ค)  เกินกวา ๑๐๐ ตัว ขึ้นไป ๑,๐๐๐

๑.๑.๒  การเลี้ยงสุนัข  แมว

         (ก)  ตั้งแต  ๑๐ - ๒๐ ตัว ๓๐๐

         (ข)  เกินกวา ๒๐ ตัว ขึ้นไป ๕๐๐

๑.๑.๓  การเลี้ยงหาน เปด ไก นก

         (ก)  ตั้งแต ๕๐ - ๑๐๐ ตัว ๕๐๐

         (ข)  เกินกวา  ๑๐๐ ตัว ขึ้นไป ๘๐๐

๑.๑.๔  การเลี้ยงสัตวอื่น ๆ หรือแมลง   ๑,๐๐๐

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม

๑.๒.๑   ไมเกิน  ๒๐ ตัว ๕๐๐

๑.๒.๒   เกินกวา ๒๐ ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง ๕๐๐๐

เดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  

จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง หรือทางออมหรือไมก็ตาม

๒

๒.๑ การฆาสัตว  ยกเวน  ในสถานที่จําหนายอาหาร  การขายในตลาด

และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๒.๑.๑  ไมเกิน  ๒๐  ตัว ตอวัน ๕๐๐

๒.๑.๒  เกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ตอวัน ๑,๐๐๐

๒.๑.๓  เกินกวา ๕๐ ตัว ตอวัน ๒,๐๐๐

๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก ๕,๐๐๐

๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป ๕,๐๐๐

๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๕,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ

ประเภทกิจการ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖

ลําดับ



๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอยเปลือกปู เปลือกกุง  ๒,๐๐๐

ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ตากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว

๒.๖.๑  โดยใชเครื่องจักร

         (ก)  เครื่องจักรไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐

         (ข)  เครื่องจักรเกินกวา  ๒๐  แรงมาขึ้นไป ๓,๐๐๐

๒.๖.๒  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐

๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช

เพื่อเปนอาหารสัตว

๒.๗.๑  โรงงานผลิต ๕,๐๐๐

๒.๗.๒  สถานที่สะสม  (โกดัง) ๓,๐๐๐

๒.๗.๓  สถานที่จําหนาย

         (ก)   ไมเกิน ๑ ตัน  ๕๐๐

         (ข)   เกินกวา ๑ ตัน ขึ้นไป ๑,๐๐๐

๒.๘  การสะสมหรือการลางครั่ง ๒,๐๐๐

๓

๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม ๕,๐๐๐

๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแดง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว  

ซีอิ๊ว หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวน  การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๒.๑  โดยใชเครื่องจักร   ๓,๐๐๐

๓.๒.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  ยกเวน  การผลิตเพื่อบริโภค ๒,๐๐๐

ในครัวเรือน

๓.๔ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ๒,๐๐๐

ยกเวน การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  ๒,๐๐๐

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม

ประเภทกิจการลําดับ



๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  แหนม  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน  ๒,๐๐๐

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน

๓.๗  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋

๓.๗.๑  การผลิตเสนหมี่ วุนเสน กวยเตี๋ยว ๒,๐๐๐

๓.๗.๒  การผลิตขนมจีน เตาฮวย เตาหู เกี้ยมอี๋ ๑,๐๐๐

๓.๘  การผลิตแบะแซ ๓,๐๐๐

๓.๙  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด

๓.๙.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐

๓.๙.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  หรือ

ขนมอื่น ทํานองเดียวกัน

๓.๑๐.๑  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๓.๑๐.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ๒,๐๐๐

ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

บรรจุกระปองขวด หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวน การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๑๒.๑  โดยใชเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐

๓.๑๒.๒  โดยไมใชเครื่องจักร

           (ก)  มีพื้นที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ๑,๕๐๐

           (ข)  มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐

           (ค)  มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕,๐๐๐

๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล

๓.๑๓.๑  การผลิต ๕,๐๐๐

๓.๑๓.๒  การแบงบรรจุน้ําตาล ๕๐๐

๓.๑๔ การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๕,๐๐๐

๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู

๓.๑๕.๑  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร ๑๐,๐๐๐

๓.๑๕.๒  น้ําสมสายชู ๓,๐๐๐

๓.๑๖ การคั่วกาแฟ  และชา ๔,๐๐๐

ประเภทกิจการลําดับ



๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร

๓.๑๗.๑  เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา ๑,๐๐๐

๓.๑๗.๒  เครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาขึ้นไป ๓,๐๐๐

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๑๐,๐๐๐

๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค

๓.๑๙.๑  โดยใชเครื่องจักร

           (ก) เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา ๑,๐๐๐

           (ข) เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐

           (ค) เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๓,๐๐๐

           (ง) เครื่องจักรเกินกวา ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป ๔,๐๐๐

๑๙.๒  โดยไมใชเครื่องจักร

           (ก) มีพื้นที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

           (ข) มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป ๒,๐๐๐

๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  

ยกเวนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

๓.๒๐.๑  มีพื้นที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

๓.๒๐.๒  มีพื้นที่เกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป ๒,๐๐๐

๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ ๓,๐๐๐

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเวน  การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๒๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐

๓.๒๒.๒  โดยใชเครื่องจักร

           (ก) เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐   แรงมา ๑,๐๐๐

           (ข) เครื่องจักรเกินกวา ๑๐  แรงมาขึ้นไป ๒,๐๐๐

๓.๒๓ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึง

๓.๒๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๒๓.๒  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๑๐,๐๐๐

๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวน  การผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและ

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน

๓.๒๕.๑  เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐   แรงมา ๑,๐๐๐

๓.๒๕.๒  เครื่องจักรเกินกวา ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๕๐๐

ประเภทกิจการลําดับ



๓.๒๕.๓   เครื่องจักรเกินกวา  ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๓,๐๐๐

๓.๒๕.๔   เครื่องจักรเกินกวา  ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป ๕,๐๐๐

๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหาร ดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป

๓.๒๖.๑   เกินกวา ๕ แรงมา  แตไมเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐

๓.๒๖.๒   เกินกวา ๒๐ แรงมาขึ้นไป ๕,๐๐๐

๔

๔.๑ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

ยกเวนการผลิตยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ

๔.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐

๔.๑.๒  โดยใชเครื่องจักร

          (ก) เครื่องจักรไมเกิน  ๒๐   แรงมา ๒,๐๐๐

          (ข) เครื่องจักรตั้งแต   ๒๑  แรงมาขึ้นไป ๕,๐๐๐

๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตางๆ ๕,๐๐๐

๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๕,๐๐๐

๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จ ๕,๐๐๐

๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ยกเวน ผลิตภัณฑชุมชน ๑๐,๐๐๐

๕

๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๑๐,๐๐๐

๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ

๕.๒.๑  การลาง  การรม  การอบ ๕,๐๐๐

๕.๒.๒  การสะสมยางดิบ ๒,๐๐๐

๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ๑๐,๐๐๐

ดวยเครื่องจักร

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร

๕.๔.๑  เครื่องจักรไมเกิน  ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐

๕.๔.๒  เครื่องจักรเกินกวา ๒๐ แรงมาขึ้นไป ๔,๐๐๐

๕.๕ การผลิตยาสูบ

๕.๕.๑  เครื่องจักรไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๕,๐๐๐

๕.๕.๒  เครื่องจักรเกินกวา ๒๐ แรงมาขึ้นไป ๑๐,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

ประเภทกิจการลําดับ



๕.๖ การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร

๕.๖.๑  เครื่องจักรไมเกิน ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐

๕.๖.๒  เครื่องจักรเกินกวา  ๒๐  แรงมาขึ้นไป ๕,๐๐๐

๕.๗ การผลิต  การสะสมปุยอินทรีย เพื่อการคา

๕.๗.๑  การผลิต ๕,๐๐๐

๕.๗.๒  การสะสม 

         (ก) มีพื้นที่ไมเกิน   ๑๐๐   ตารางเมตร ๒,๐๐๐

         (ข) มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐

         (ค) มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕,๐๐๐

๕.๘ การผลิต  การสะสมปุยชีวภาพ ยกเวนกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ หรือการผลิต

เพื่อใชเองในครัวเรือน ที่ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ

๕.๘.๑ การผลิตเพื่อการคา ๒,๐๐๐

๕.๘.๒ การสะสม ๑,๕๐๐

๕.๙ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐

๕.๑๐ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๕,๐๐๐

๖

๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ

๖.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐

๖.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

           (ก) มีพื้นที่ไมเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

           (ข) มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐

๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุง แร หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน ๖.๑

๖.๒.๑  การหลอม  การหลอ    ๕,๐๐๐

๖.๒.๒  การถลุง ๑๐,๐๐๐

๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน ๖.๑

๖.๓.๑  มีพื้นที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

๖.๓.๒  มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐

๖.๓.๓  มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๕,๐๐๐

๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ ๑๐,๐๐๐

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน ๖.๑

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร

ประเภทกิจการลําดับ



๖.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  

ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 

๖.๕.๑  มีพื้นที่ไมเกิน ๒๐๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐

๖.๕.๒  มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป ๕,๐๐๐

๕.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก หรือการลางแร ๑๐,๐๐๐

๗

๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต

๗.๑.๑  มีพื้นที่ไมเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

๗.๑.๒  มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐

๗.๑.๓  มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป ๕,๐๐๐

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่

เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล

๗.๒.๑  มีพื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐

๗.๒.๒  มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ๒,๐๐๐

๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอม หรือปรับปรุง

ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย

๗.๓.๑  ยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล ๕,๐๐๐

๗.๓.๒  การซอม การปรับปรุงยานยนต

         (ก)  รถยนต

               (๑) มีพื้นที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

               (๒) มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐

               (๓) มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐

         (ข)  รถจักรยานยนต

               (๑) มีพื้นที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐

               (๒) มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐

         (ค)  รถจักรยาน ๓๐๐

๗.๔ การลาง  การอัดฉีดยานยนต

๗.๔.๑  มีพื้นที่ไมเกิน ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

๗.๔.๒  มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ประเภทกิจการลําดับ



๗.๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่

๗.๕.๑ การผลิต ๑๐,๐๐๐

๗.๕.๒ การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๒,๐๐๐

         (ก) มีพื้นที่ไมเกิน ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

         (ข) มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐

๗.๖ การปะ  การเชื่อมยาง

๗.๖.๑ รถยนต ๑,๕๐๐

         (ก) มีพื้นที่ไมเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐

         (ข) มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

         (ค) มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๕๐๐

๗.๖.๒ รถจักรยานยนต

         (ก) มีพื้นที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐

         (ข) มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐

๗.๖.๓ รถจักรยาน ๓๐๐

๗.๗ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช

๗.๗.๑  มีพื้นที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

๗.๗.๒  มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐

๗.๗.๓  มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓,๐๐๐

๘

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑๐,๐๐๐

๘.๒ การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือ

การตัดไม ดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป 

๘.๒.๑  เครื่องจักรเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๑๐  แรงมา ๑,๐๐๐

๘.๒.๒  เครื่องจักรเกินกวา ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐

๘.๒.๓  เครื่องจักรเกินกวา ๒๐ แรงมาขึ้นไป ๔,๐๐๐

๘.๓ การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย

๘.๓.๑  มีพื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐

๘.๓.๒  มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕,๐๐๐

๘.๔ การอบไม ๑๐,๐๐๐

๘.๕ การผลิตธูป

กิจการที่เกี่ยวกับไม

ประเภทกิจการลําดับ



๘.๕.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐

๘.๕.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ

๘.๖.๑  สถานที่ประกอบการมีพื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

๘.๖.๒  สถานที่ประกอบการมีพื้นที่ตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ ๘,๐๐๐

๘.๘ การเผาถาน  หรือสะสมถาน ๒,๐๐๐

๙

๙.๑ กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม ๑๐,๐๐๐

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

๙.๒ การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑ หรือ ๑๐,๐๐๐

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพรและนวดแผนโบราณ ๒,๐๐๐

เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

  ๙.๔.๑  มีหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง ๒,๐๐๐

๙.๔.๒  มีหองพักเกินกวา ๒๐ หอง แตไมเกิน ๕๐  หอง ๓,๐๐๐

๙.๔.๓  มีหองพักเกินกวา ๕๐ หอง แตไมเกิน ๑๐๐  หอง ๕,๐๐๐

๙.๔.๔  มีหองพักเกินกวา ๑๐๐ หองขึ้นไป ๑๐,๐๐๐

๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา หรือกิจการอื่นใด

ทํานองเดียวกัน

๙.๕.๑  มีหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง ๑,๐๐๐

๙.๕.๒  มีหองพักตั้งแต  ๒๑-๕๐  หอง ๒,๐๐๐

๙.๕.๓  มีหองพักตั้งแต  ๕๑-๑๐๐ หอง ๓,๐๐๐

๙.๕.๔  มีหองพักตั้งแต  ๑๐๑  หองขึ้นไป ๕,๐๐๐

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑๐,๐๐๐

๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา ดิสโกเทก  คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ๕,๐๐๐

ในทํานองเดียวกัน

๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน  เวนแต ๒,๐๐๐

เปนการใหบริการใน ๙.๑

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

ประเภทกิจการลําดับ



๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสง  หรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ ๕,๐๐๐

ในทํานองเดียวกัน

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแต  กิจการที่อยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม                                 เกาอี้ละ ๑๕๐

๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ๒,๐๐๐

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  การบริหารรางกาย  หรือ

โดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล

๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม เกมคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต

๙.๑๒.๑  กิจการสวนสนุก ๕,๐๐๐

๙.๑๒.๒  ตูเกม เกมคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต

            (ก) พื้นที่ไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐

            (ข) พื้นที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐

๙.๑๓ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร ๓,๐๐๐

หรือสิ่งแวดลอม

๙.๑๔ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ

๙.๑๔.๑  สนามกอลฟ ๕,๐๐๐

๙.๑๔.๒  สนามฝกซอมกอลฟ ๓,๐๐๐

๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรืออวัยวะอื่น ๑,๐๐๐

๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน ๒,๐๐๐

๙.๑๗ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน ๒,๐๐๐

๑๐

๑๐.๑ การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก

ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป

๑๐.๑.๑  การทอผาดวยกี่กระตุก เกินกวา ๕ กี่ แตไมเกิน ๑๐ กี่ ๑,๐๐๐

๑๐.๑.๒  การทอผาดวยกี่กระตุกเกินกวา ๑๐ กี่ ขึ้นไป ๒,๐๐๐

๑๐.๑.๓  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐

๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน ๑,๐๐๐

๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐

๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐

๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕ เครื่องขึ้นไป

ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

ลําดับ



๑๐.๕.๑  เครื่องจักรตั้งแต  ๕-๑๐  เครื่อง ๑,๐๐๐

๑๐.๕.๒  เครื่องจักรตั้งแต  ๑๑-๒๐  เครื่อง ๑,๕๐๐

๑๐.๕.๓  เครื่องจักรตั้งแต  ๒๑  เครื่องขึ้นไป ๒,๐๐๐

๑๐.๖ การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ ๓,๐๐๐

๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐

๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ ๓,๐๐๐

๑๑

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา ๕,๐๐๐

๑๑.๒ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐

๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง ๕,๐๐๐

๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  กรวด  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง ๕,๐๐๐

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กรวด  หรือวัตถุที่คลายคลึง ๕,๐๐๐

๑๑.๖ การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 

๑๑.๖.๑ โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐

๑๑.๖.๒ โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน ๘,๐๐๐

๑๑.๘ การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน ๑๐,๐๐๐

ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน

๑๑.๙ การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว ๕,๐๐๐

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๕,๐๐๐

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕,๐๐๐

๑๒

๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  ๑๐,๐๐๐

หรือสารตัวละลาย

๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ

๑๒.๒.๑  การผลิต การบรรจุ ๑๐,๐๐๐

๑๒.๒.๒  สถานที่ตั้งปมกาซจําหนาย 

           (ก) จําหนายไมเกิน ๒ หัวจาย ๓,๐๐๐

           (ข) จําหนายเกินกวา ๒ หัวจาย ขึ้นไป ๕,๐๐๐

๑๒.๒.๓  สถานที่จําหนายรานคาปลีก

           (ก) วางจําหนายไมเกิน  ๒๐  ถัง ๕๐๐

กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี

ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง

ลําดับ



           (ข) วางจําหนายเกินกวา ๒๐ ถัง แตไมเกิน ๕๐ ถัง  ๑,๐๐๐

           (ค) วางจําหนายเกินกวา ๕๐ ถัง ขึ้นไป ๒,๐๐๐

๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ

๑๒.๓.๑  ปมหลอด ๕๐๐

๑๒.๓.๒  สถานที่จําหนายไมเกิน ๒ หัวจาย ๑,๐๐๐

๑๒.๓.๓  สถานที่จําหนายเกินกวา ๒ หัวจาย แตไมเกิน ๔ หัวจาย ๒,๐๐๐

๑๒.๓.๔  สถานที่จําหนายเกินกวา ๔ หัวจาย ขึ้นไป ๕,๐๐๐

๑๒.๓.๕  สถานที่คลังน้ํามัน ๑๐,๐๐๐

๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๑๐,๐๐๐

๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการใน ลําดับที่  ๗.๑ ๓,๐๐๐

๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๒.๖.๑  โดยใชเครื่องจักร

            (ก) เครื่องจักรไมเกิน  ๕๐   แรงมา ๓,๐๐๐

            (ข) เครื่องจักรตั้งแต   ๕๑ แรงมาขึ้นไป ๕,๐๐๐

๑๒.๖.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๑๒.๗ การโม  การบดชัน ๕,๐๐๐

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๕,๐๐๐

๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลม ภาพถาย  หรือฟลมภาพยนตร

๑๒.๙.๑  การผลิต ๑๐,๐๐๐

๑๒.๙.๒  การลางฟลม ภาพถาย ๑,๐๐๐

๑๒.๙.๓  การลางฟลมภาพยนตร ๒,๐๐๐

๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง

๑๒.๑๐.๑  การผลิตเชิงอุตสาหกรรม ๑๐,๐๐๐

๑๒.๑๐.๒  การผลิตในครัวเรือน ๑,๕๐๐

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยส  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง ๑๐,๐๐๐

๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง

๑๒.๑๒.๑  การผลิต ๘,๐๐๐

๑๒.๑๒.๒  การบรรจุ ๕,๐๐๐

ประเภทกิจการลําดับ



๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๑๐,๐๐๐

๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง

๑๒.๑๔.๑  การผลิต ๑๐,๐๐๐

๑๒.๑๔.๒  การสะสม การขนสง ๓,๐๐๐

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๑๐,๐๐๐

๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค

๑๒.๑๖.๑  การจําหนายสารกําจัดศัตรูพืช/รานคาปลีก ๕๐๐

๑๒.๑๖.๒  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง ๒,๐๐๐

๑๒.๑๖.๓  การผลิต ๕,๐๐๐

๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕,๐๐๐

๑๓

๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา

๑๓.๒.๑  การผลิต ๑๐,๐๐๐

๑๓.๒.๒  การซอม

            (ก) มีพื้นที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐

            (ข) มีพื้นที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐

            (ค) มีพื้นที่เกินกวา ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๕๐๐

๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๓.๓.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐

๑๓.๓.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร

๑๓.๔.๑  มีพื้นที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐

๑๓.๔.๒  มีพื้นที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐

๑๓.๔.๓  มีพื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ๒,๐๐๐

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช ๒,๐๐๐

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๕,๐๐๐

๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว ๒,๐๐๐

๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ ๕,๐๐๐

ประเภทกิจการ

กิจการอื่น ๆ 

ลําดับ



๑๓.๙ การกอสราง

๑๓.๙.๑  คนงานไมเกิน ๕๐  คน ๓,๐๐๐

๑๓.๙.๒  คนงานเกินกวา  ๕๑ คน ขึ้นไป ๕,๐๐๐

๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๑,๐๐๐

ประเภทกิจการลําดับ
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