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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่ เ ป น การสมควรตราข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยไผ ว า ด ว ยกิ จ การ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลหวยไผ โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบล หวยไผและนายอําเภอแสวงหา จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ เรื่อง กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบั ญญัตินี้ใหใชบังคับ ในเขตองคการบริหารสว นตําบลหวยไผ นับแตวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ไ ด ต ราไว แ ล ว
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“ผู ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว า ผู เ ป น เจ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
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“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลหวยไผ
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัต ว หรือธุร กิจอื่น ใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๒.๑) การฆาสัตว หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย
หรือขายในตลาด
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
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(๒.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว
หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๒.๗) การสะสม หรือลางครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู
ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเสนหมี่ ขนมจีน กว ยเตี๋ยว เตาฮวย
เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๗) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี พาสต า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๓.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๓.๑๒) การการคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
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(๓.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๓.๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
(๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๓.๒๒) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๓.๒๓) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุป กรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
(๔.๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๔.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
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(๕.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๕.๗) การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๕.๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๖.๒) การถลุ ง แร การหลอมหรื อ หล อ โลหะทุ ก ชนิ ด ยกเว น กิ จ การที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือกหรือการลางแร
(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
(๗.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
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(๗.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๗.๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗.๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(๗.๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช.
(๗.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
(๘.๓) การผลิ ต พ น ทาสารเคลือ บเงา หรื อ สี แต ง สํ า เร็จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๘.๔) การอบไม
(๘.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘.๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวน แตเปน การใหบริการที่ไ ดรับ
ใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
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(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลงหรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๙.๑)
(๙.๑๐) การประกอบกิจการเลน สเกต หรือโรลเลอรเบรด หรือการเลน อื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๙.๑๗) การประกอบกิ จ การห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
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(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๑๐.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด หรือการอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโม การบด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด
ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๑๑.๒)
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่ อ ย การตั ด หรื อ การประดิ ษ ฐ หิ น เป น สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช
หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
เชน ผาเบรก ผาคลัตชกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๑.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖.๕)
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(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
(๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๒.๑๐) การเคลื อ บ การชุ บ วั ต ถุ ด ว ยพลาสติ ก เซลลู ล อยด เบเกอร ไ ลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแลก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนสง สารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณไฟฟา
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(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช ไดแก ขวดแกว
พลาสติก
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๑๓.๗) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๑๓.๘) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๓.๙) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๓.๑๐) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๓.๑๑) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบัน การศึก ษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวา ดว ยโรงงานและกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย
ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน
โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๑) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
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ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อั น อาจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพต อ งจั ด ให มี ที่ อ าบน้ํ า ฉุ ก เฉิ น ที่ ล า งตาฉุ ก เฉิ น ตามความจํ า เป น
และเหมาะสมกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ต ถุ อั น ตรายและขนาดของการประกอบกิ จ การตามที่ กํ า หนดไว
ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่ มี การกํ า จัด เอง ตอ งได รับ ความเห็ น ชอบจากเจ า พนั กงานท องถิ่ น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ก ารป อ งกั น และกํ า จั ด แมลง และสั ต ว ที่ เ ป น พาหะ
ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุ ง อาหาร การสะสมอาหารสํ า หรั บ คนงาน ต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งตามข อ บั ญ ญั ติ
วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม แ ละเครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
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(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรือความสั่ น สะเทือน มลพิ ษทางอากาศ มลพิษ ทางน้ํ า ของเสี ยอัน ตราย หรือ มีการใชสารเคมี
หรือวัตถุอันตราย จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย
ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
ขอ ๑๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรบั ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยไผประกาศกําหนด
ขอ ๑๘ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหครอบคลุม
ทั้งดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข และดานความปลอดภัย
ขอ ๑๙ ผูไ ดรับ การอนุญาตตองมารับ ใบอนุญ าตภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ หนัง สื อ
แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
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หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙ โดยอนุโลม
ขอ ๒๒ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ กํา หนด ให ชํา ระคา ปรั บ เพิ่ม ขึ้น อี กร อยละยี่สิ บ ของจํา นวนคา ธรรมเนี ยมที่ค างชํา ระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน
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ขอ ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยไผ
ขอ ๒๔ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห ง ทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ ารุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ ป รากฏวา ผูรั บ ใบอนุญ าตไมป ฏิบั ติห รื อปฏิบั ติไ มถู กต อ งตามบทบัญ ญั ติ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ กํ า หนดไว เ กี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิ มถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบังคับนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบังคับ นี้และการไมปฏิบัติห รือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิด อันตรายอยางรายแรงตอสุข ภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๘ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๙ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
บุญเชิด สิงหหว ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

1

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(1.1) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
(1.1.1) การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ ฯลฯ
(1) เกินกวา 50 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว
(2) เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว
(3) เกินกวา 500 ตัวขึ้นไป
(1.1.2) การเลี้ยงสัตวปก (หาน เปด ไก)
(1) เกินกวา 50 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว
(2) เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว
(3) เกินกวา 500 ตัวขึ้นไป
(1.1.3) การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท
(1) มีพื้นที่เกินกวา 5 ไร แตไมเกิน 10 ไร
(2) มีพื้นที่เกินกวา 10 ไรขึ้นไป
(1.1.4) การเลี้ยงแมลงทุกประเภท
(1) มีพื้นที่ตั้งแต 5 ตารางเมตร แตไมเกิน 10 ตารางเมตร
(2) มีพื้นที่เกินกวา 10 ตารางเมตรขึ้นไป
(1.2) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม ไดแก การเลี้ยงมา โค กระบือ
(1.2.1) ตั้งแต 1 ตัว แตไมเกิน 5 ตัว
(1.2.2) เกินกวา 5 ตัว แตไมเกิน 10 ตัว
(1.2.3) เกินกวา 10 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว
(1.2.4) เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 30 ตัว
(1.2.5) เกินกวา 30 ตัวขึ้นไป
(1.3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใด
อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชน
ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือคาบริการไมวาทางตรง
หรือทางออมหรือไมก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(2.1) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารการเรขาย
การขายในตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(2.1.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2.1.2) โดยใชเครื่องจักร
(1) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
(2) เกิน 20 แรงมา
(2.1.3) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว
ขนที่ยังไมไดฟอก

๒

คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)

50
100
500
50
100
500
100
500
100
200
50
100
150
200
500
500

500
1,000
2,000
1,000
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(2.1.4) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(2.1.5) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(2.1.6) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(2.1.7) การประดิษฐเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก
หอย กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(1) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
(2) เกิน 20 แรงมา
(2.1.8) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ
การสะสม หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว
(1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(2.1.9) การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(3.1) การผลิตเนย เนยเทียม
(3.2) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(3.3) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3.4) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยว มันกุง
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3.5) การนึ่ง การตม การเคีย่ ว การตาก หรือวิธีอื่นใด ในการผลิตอาหาร
จากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และเพื่อการบริโภคในครอบครัว
(3.6) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอไสกรอกหมูตั้ง
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขายในตลาด และการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3.6.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(3.6.2) โดยใชเครื่องจักร
(1) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
(2) เกิน 20 แรงมา

คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
1,000
1,000
500

500
2,000
500
1,000
2,000
500
1,000
1,000
500
300
200

300
1,000
2,000
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คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
(3.7) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
1,000
(3.7.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
300
(3.7.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
600
(3.7.2) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
1,000
(3.8) การผลิตแบะแซ
1,000
(3.9) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(3.9.1) โดยไมใชเครื่องจักร
1,000
(3.9.2) โดยใชเครื่องจักร
(1) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
2,000
(2) เกิน 20 แรงมา
3,000
(3.10) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(3.10.1) โดยไมใชเครื่องจักร
500
(3.10.2) โดยใชเครื่องจักร
(1) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
1,000
(2) เกิน 20 แรงมา
2,000
(3.11) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
500
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3.12) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อ
(3.1๒.1) โดยไมใชเครื่องจักร
1,000
(3.1๒.2) โดยใชเครื่องจักร
(1) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
1,500
(2) เกิน 20 แรงมา
2,000
(3.13) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(3.13.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
1,000
(3.13.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
2,000
(3.13.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
3,000
(3.14) การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
1,000
(3.15) การผลิต การแบงการบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร
น้ําสมสายชู
(3.15.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
1,000
(3.15.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
2,000
(3.14.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
3,000
(3.16) การคั่วกาแฟ
300
(3.17) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(3.17.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
500
(3.17.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
1,000
(3.17.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2,000
ประเภทกิจการ
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(3.18) การผลิตผงชูรส
(3.19) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(3.19.1) การผลิตน้ํากลั่น
(3.19.2) การผลิตน้ําบริโภค
(1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(3.20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไมหรือพืชอยางอื่น
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3.20.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(3.20.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(3.20.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(3.21) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น
(3.21.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(3.11.2) โดยใชเครื่องจักร
(1) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
(2) เกิน 20 แรงมา
(3.22) การผลิต ไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3.22.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(3.12.2) โดยใชเครื่องจักร
(3.23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(3.22.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(3.12.2) โดยใชเครื่องจักร
(3.24) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(3.25) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร
และเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3.20.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(3.20.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(3.20.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(3.26) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ที่มีกําลังตั้งแต
5 แรงมาขึ้นไป
(3.26.1) กําลังเครื่องจักรตั้งแต 5 แรงมา แตไมเกิน 10 แรงมา
(3.26.2) กําลังเครื่องจักรเกิน 10 แรงมา
กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง
(4.1) การผลิต การโม การบด การผสมการบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(4.1.1) พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(4.1.2) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
2,000
2,000
500
800
1,000
200
500
1,000
1,000
1,500
2,000
500
1,000
500
1,000
2,000
500
1,000
2,000
500
1,000

1,000
2,000
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(4.2) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสําอางตาง ๆ
(4.3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(4.4) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(4.5) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(5.1) การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช
(5.2) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(5.3) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
(5.4) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(5.5) การผลิตยาสูบ
(3.22.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(3.12.2) โดยใชเครือ่ งจักร
(5.6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(5.7) การผลิต การสะสมปุย
(5.7.1) การผลิตปุยเคมี
(5.7.2) การสะสมปุย
(1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(5.8) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(5.9) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(6.1) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ
หรือเครื่องใชตาง ๆ
(6.1.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(6.1.2) โดยใชเครื่องจักร
(6.2) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด
ยกเวนกิจการใน (6.1)
(6.3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (6.1)
(6.3.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(6.3.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(6.3.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(6.4) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม
นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (6.1)

คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
1,000
1,000
2,000
200
500
1,000
1,000
1,000

500
1,000
2,000

200
500
1,000
1,000
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(6.5) การขัด การลาง โลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด
ยกเวนกิจการใน (6.1)
(6.4.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(6.4.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(6.4.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(6.6) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรเครื่องกล
(7.1) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพน
สารกันสนิมยานยนต
(7.1.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(7.1.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(7.1.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(7.2) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรเครื่องกล
(7.2.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(7.2.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(7.2.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(7.3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอม
หรือประกันปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(7.3.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(7.3.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(7.3.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(7.4) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(7.5) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
กิจการที่เกี่ยวกับไม
(8.1) การผลิตไมขีดไฟ
(8.2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง
การทําคิ้วหรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
(8.2.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(8.2.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(8.2.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(8.3) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จ ผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
ไดแก พื้นที่ไมเกิน 400 ตารางเมตร
(8.4) การอบไม
(8.5) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร

คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
1,000
1,500
2,000
2,000

200
500
1,000
200
500
1,000

200
500
1,000
500
300
2,000
200
500
1,000
2,000
500
1,000
1,000
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(8.6) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(8.6.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(8.6.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(8.6.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(8.7) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(8.7.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(8.7.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(8.7.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(8.8) การเผาถานหรือการสะสมถาน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(9.1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(9.1.1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
(9.1.1) กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
(1) เตียงนวดไมเกิน 10 เตียง
(2) เตียงนวดเกิน 10 เตียง แตไมเกิน 20 เตียง
(3) เตียงนวดเกิน 20 เตียง แตไมเกิน 30 เตียง
(4) เตียงนวดเกิน 30 เตียง
(9.2) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ยกเวนกิจการใน (9.1)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(9.3) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
ยกเวนกิจการใน (9.1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(9.๓.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(9.๓.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(9.๓.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(9.4) การประกอบการกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(9.4.1) หองพักไมเกิน 20 หอง
(9.4.2) หองพักเกิน 20 หอง แตไมเกิน 50 หอง
(9.4.3) หองพักเกิน 50 หอง
(9.5) การประกอบกิจการหอพัก บานเชา อาคารชุดใหเชา หองเชา
หองแบงเชา หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(9.5.1) หองพักไมเกิน 5 หอง
(9.5.2) หองพักเกิน 5 หอง แตไมเกิน 10 หอง
(9.5.3) หองพักเกิน 10 หอง แตไมเกิน 15 หอง
(9.5.4) หองพักเกิน 15 หอง แตไมเกิน 20 หอง
(9.5.5) หองพักเกิน 20 หอง แตไมเกิน 30 หอง
(9.5.6) หองพักเกิน 30 หอง แตไมเกิน 50 หอง
(9.5.7) หองพักเกิน 50 หอง

คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
500
1,000
1,500
500
1,000
1,500
300
2,000
5,000
100
200
500
1,000
3,000

200
500
1,500
2,000
3,000
5,000
200
300
400
500
1,000
2,000
3,000
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(9.6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(9.7) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(9.8) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ยกเวนกิจการใน (9.1)
(9.9) การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ
หรือการเลนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(9.10) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(9.10.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(9.10.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(9.10.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(9.11) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย
หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(9.11.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(9.11.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(9.11.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(9.12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม เกมคอมพิวเตอร
(9.11.1) สวนสนุก
(9.12.2) ตูเกม
(9.13) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
(9.14) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(9.15) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
(9.16) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
(9.17) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(9.18) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(10.1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต 5 กี่ขึ้นไป
(10.1.1) โดยใชกี่กระตุกตั้งแต 5 กี่ขึ้นไป
(10.1.2) โดยใชเครื่องจักร
(10.2) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
(10.2.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(10.2.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(10.2.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
1,000
500
2,000
1,000

200
300
500

1,000
2,000
3,000
2,000
200
3,000
1,000
500
500
500
500

500
2,000
500
1,000
1,500
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(10.3) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(10.3.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(10.3.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(10.3.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(10.4) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(10.4.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(10.4.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(10.4.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(10.5) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
(10.5.1) ไมเกิน 10 เครื่อง
(10.5.2) ไมเกิน 10 เครื่อง แตไมเกิน 20 เครื่อง
(10.5.3) เกิน 20 เครื่อง
(10.6) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(10.6.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(10.6.2) โดยใชเครื่องจักร
(10.7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(10.7.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(10.7.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(10.7.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(10.8) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
(10.8.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(10.8.2) โดยใชเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(11.1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(11.1.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(11.1.2) โดยใชเครื่องจักร
(1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(11.2) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร

คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
500
1,000
1,500
500
1,000
1,500
200
500
1,000
500
1,000
200
500
1,000
500
2,000

200
500
1,000
200
500
1,000
4,000
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(11.3) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(11.3.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(11.3.2) โดยใชเครื่องจักร
(1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(11.4) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(10.8.1) การสะสม หิน ทราย
(10.8.2) การผสมซีเมนต
(11.5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(11.5.1) เครื่องจักร ไมเกิน 5 เครื่อง
(11.5.2) เครื่องจักรเกิน 5 เครื่อง แตไมเกิน 15 เครื่อง
(11.5.3) เครื่องจักรเกิน 15 เครื่อง
(11.6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(11.6.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(11.6.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(11.6.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(11.7) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(11.8) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ
หรือสวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง
ฝา เพดาน ทอน้ํา เปนตน
(11.9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(11.10) การผลิตกระดาษทราย
(11.11) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(11.12) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว
หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6 (3)
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(12.1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง
สารออกซิไดซ สารตัวทําละลาย
(12.2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(12.2.1) การผลิต การบรรจุ การขนสง

คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
200
500
1,000
500
1,000
1,500
1,000
2,000
200
500
1,000
200
500
1,000
1,000
4,000
3,000
3,000
3,000
1,000
3,000
2,000
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(12.2.2) การสะสม
(1) สะสมไมเกิน 500 ลิตร
(2) สะสมไมเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 2,000 ลิตร
(3) สะสมเกิน 2,000 ลิตร
(12.3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสง น้ํามันปโตรเลียม
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
(12.3.1) การผลิต การขนสง
(12.3.2) การสะสม
(1) น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทที่ 2
(2) น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทที่ 3
(12.4) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(12.5) การพนสี ยกเวนกิจการใน (7.1)
(12.5.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(12.5.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(12.5.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(12.6) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(12.6.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(12.6.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(12.6.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(12.7) การโม การบดชัน
(12.7.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(12.7.2) โดยใชเครื่องจักร
(12.8) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(12.9) การผลิต การลางฟลม รูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(12.๙.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(12.๙.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(12.๙.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(12.10) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(12.11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(12.12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(12.13) การผลิตน้ําแข็งแหง
(12.14) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมี
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
(12.15) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(12.16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง สารกําจัดศัตรูพืช
หรือพาหะนําโรค

คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
200
500
1,000
2,000
300
1,000
2,000
200
500
1,000
1,000
1,500
2,000
500
1,000
3,000
200
500
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000
2,000
2,000
4,000
2,000
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(12.17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(12.๑๗.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(12.๑๗.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(12.๑๗..3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
กิจการอื่น ๆ
(13.1) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(13.1.1) พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(13.1.2) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(13.2) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา
(13.1.1) การซอม
(13.1.2) การผลิต
(13.3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(13.4) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(13.5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือชดใช หรือเหลือใช
เชน ขวดแกว พลาสติก
(13.5.1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(13.5.2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(13.5.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(13.6) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(13.6.1) พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(13.6.2) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(13.7) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม
(13.7.1) โดยไมใชเครื่องจักร
(13.7.2) โดยใชเครื่องจักร
(13.8) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(13.9) การกอสราง
(13.๙.1) การกอสรางอาคารที่อยูอาศัย อาคารชั้นเดียว
(1) พื้นที่ใชสอยไมเกิน 100 ตารางเมตร
(2) เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 150 ตารางเมตร
(3) เกิน 150 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(4) เกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 250 ตารางเมตร
(5) เกิน 250 ตารางเมตร แตไมเกิน 300 ตารางเมตร
(6) เกิน 300 ตารางเมตร แตไมเกิน 350 ตารางเมตร
(7) เกิน 350 ตารางเมตร แตไมเกิน 400 ตารางเมตร
(8) เกิน 400 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร

คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
100
200
300
500
1,000
200
2,000
300
200
500
800
1,000
1,000
2,000
500
1,000
500
50
100
150
200
250
300
400
500
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คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ป)
(9) เกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 750 ตารางเมตร
600
(10) เกิน 750 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
800
(11) เกิน 1,000 ตารางเมตร
1,000
(13.๙.2) การกอสรางอาคารที่อยูอาศัยเกินกวาหนึ่งชั้น
(1) พื้นที่ใชสอยไมเกิน 100 ตารางเมตร
50
(2) เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 150 ตารางเมตร
100
(3) เกิน 150 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
150
(4) เกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 250 ตารางเมตร
200
(5) เกิน 250 ตารางเมตร แตไมเกิน 300 ตารางเมตร
250
(6) เกิน 300 ตารางเมตร แตไมเกิน 350 ตารางเมตร
300
(7) เกิน 350 ตารางเมตร แตไมเกิน 400 ตารางเมตร
400
(8) เกิน 400 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร
500
(9) เกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 750 ตารางเมตร
600
(10) เกิน 750 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
800
(11) เกิน 1,000 ตารางเมตร
1,000
(13.9.3) การกอสรางอาคารพาณิชย สํานักงาน ตึกแถว
อพารทเมนท แมนชั่น บานพักอาศัยรวม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล
หางสรรพสินคา โรงมหรสพ ลานสเกต หรืออาคารที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
(1) อาคารพาณิชย หองแถว ตึกแถว จํานวน 1 ชัน้
500
(1.1) อาคารชั้นเดียว 1 หลัง
1,000
(1.2) อาคารชั้นเดียวตั้งแต 2 คูหา
แตไมเกิน 5 คูหา
1,500
(1.3) อาคารชั้นเดียวตั้งแต 5 คูหา
แตไมเกิน 10 คูหา
2,000
(1.4) อาคารชั้นเดียวตั้งแต 10 คูหา
แตไมเกิน 20 คูหา
2,500
(1.5) อาคารชั้นเดียวตั้งแต 20 คูหา
แตไมเกิน 50 คูหา
3,000
(1.6) อาคารชั้นเดียวเกิน 50 คูหา
(2) อาคารพาณิชย หองแถว ตึกแถว เกินกวาหนึ่งชั้น
500
(2.1) อาคาร 1 หลัง
1,000
(2.2) อาคารตั้งแต 2 คูหา แตไมเกิน 5 คูหา
1,500
(2.3) อาคารตั้งแต 5 คูหา แตไมเกิน 10 คูหา
(2.4) อาคารตั้งแต 10 คูหา แตไมเกิน 20 คูหา
2,000
ประเภทกิจการ

